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وعيوٌب أخرى...
ناش��طي  معظ��م  أن  املع��روف  م��ن  	
الث��ورة البارزي��ن وسياس��ّييها خرج�����وا م��ن 
ب��روز  يس��مح  النظ��ام  يك��ن  مل  إذ  الظ��ّل، 
قي��اداٍت للمجت������مع م��ن خ��ارج الرتكيب��ة 
املرص��ودة أمني��ًا بدق��ة. ومب��ا أن ه������ؤالء مل 
يكون��وا ضم��ن ه��ذه الدائ��رة، بس��بب إعالنه��م 
املوق��ف املع��ارض أو جمل��ّرد االش��تباه ب��ه، فق��د 
ُترك��ْت هلم هوام��ش احلياة بأدنى معايريها 
املعاش��ية، دون ق��درٍة عل��ى التأث��ري، أو حوتهم 

والطوعي��ة. القس��رية  املن��ايف 
وفج��أًة... تغ��رّيت حي��اة ه��ؤالء، ح��ن  	
محلته��م مج��وع الث��ّوار إىل املقّدم��ة، بوج��ٍه 
أو  املعارض��ة،  أو  الث��ورة  يف  وس��ابقٍة  ح��قٍّ 
بس��بب ظ��روف الفوض��ى واجله��ل. وانتقل��وا 
م��ن احلي��اة البلي��دة الغف��ل، وحتاش��ي الن��اس 
هل��م خ��وف املس��اءلة، إىل ص��در املش��هد. فه��ا 
ه��م الي��وم مش��غولون مقص��ودون مس��ؤولون، 
ال خيرج��ون م��ن مؤمت��ٍر حت��ى يدخل��وا إىل 
اجتم��اع، وال حت��ّط طائرته��م حت��ى يرّتب��وا 
للس��فر الق��ادم، وال تنته��ي حلق��ة احل��وار عن 
س��ورية يف فضائي��ٍة م��ا حت��ى ي��رّن املوباي��ل 

طالب��ًا لق��اًء عل��ى أخ��رى.
عل��ى  اإلع������داد،  ب��ؤس  ونتي�������جة  	
املس��تويات املهنّي��ة ومن اجلوانب الش��خصّية؛ 
ب��ات عل��ى الثائرين أن يدفع��وا، فوق الفاتورة 
الباهظ��ة خلروجه��م عل��ى النظ��ام اجمل��رم، 
ضرائ��ب ارجت��ال ه��ؤالء وارتباكه��م وقّل��ة 
خرته��م يف أّي ش��يٍء س��وى الوه��م والثرثرة. 
وضرائب أبصارهم اليت عش��يت من األضواء 
الباه��رة للمؤمترات وزي��ارة اخلارجيات، فما 
عادت تريهم إال رأيهم الشخصّي، أو االلتزام 
ب��رأي »الكتلة« أو الداعم. وضرائب نفوس��هم 
ال��يت مل يداخله��ا تواض��ٌع أو اح��رتاٌم حقيق��يٌّ 

لعذاب��ات الس��ورين وجهاده��م املض��ي...
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 اإلبراهيمّي خارج القضية السورية.. 
وأوباما يكّرر عدم شرعية األسد خالل لقاء الجربا

هيئة التحرير

اعت��رت أوس��اٌط دبلوماس��يُة عاملي��ة،  	
وخراٌء سياسيون، أن استقالة املبعوث الدولّي 
مبثاب��ة  اإلبراهيم��ّي،  األخض��ر  س��وريا،  إىل 
إع��الٍن لفش��ل حمادث��ات جني��ف، الفش��ل الذي 
الفاعل��ة  األط��راف  لغالبي��ة  مس��بقًا  توض��ح 
يف املس��ألة الس��ورية، م��ن خ��الل ع��دم خ��روج 
دورتن من املؤمتر بأّية مقرراٍت ذات أثٍر على 

األرض.
ودعت دوٌل مؤثرٌة يف الش��أن الس��ورّي  	
إىل ع��دم توق��ف حمادث��ات جني��ف باس��تقالة 
اإلبراهيم��ي، إذ لف��ت نائ��ب وزي��ر اخلارجي��ة 
الروس��ّي، جين��ادي جاتيل��وف، إىل أن اس��تقالة 
مبعوث السالم الدولّي جيب أال تعطل اجلهود 

للح��ّل. الدبلوماس��ية 
اس��تقالة  أن  دبلوماس��يون  واعت��ر  	
اإلبراهيم��ّي هي اعرتاٌف ش��خصيٌّ منه بفش��ل 
مهمت��ه، خاص��ًة بع��د إع��الن حكوم��ة النظ��ام 
الس��ورّي ع��ن إج��راء انتخاب��اٍت رئاس��يٍة رش��ح 
فيه��ا رئي��س النظ��ام نفس��ه ل��دورٍة جدي��دة، 
وهو ما رآه اإلبراهيمّي، حبس��ب دبلوماسين، 
يف  بالبق��اء  املعارض�������ة  لتح�������ّدي  حماول��ًة 

الس��لطة.
حمادثات واشنطن

االئ��������تالف  رئي��س  زي��ارة  لفت��ت  	
الوط��ي لق��وى الث��ورة واملعارض��ة الس��ورّية، 
أمح��د اجلرب��ا، إىل واش��نطن مؤخ��راً، األنظ��ار 
إليه��ا. خاص��ًة وأن��ه اصطح��ب مع��ه جمموع��ًة 
اجل�����يش  يف  العس��������كرين  القيادي��ن  م��ن 
الس��وري احل��ّر. واس��تغرقت حمادث��ات اجلرب��ا 
انض��ّم  ونص��ف،  س��اعة  راي��س  س��وزان  م��ع 
أوبام��ا،  ب��اراك  األمريك��ّي،  الرئي��س  خالهل��ا 
إىل اجللس��ة، مؤكداً أن األس��د فقد الش��رعية 
بش��كٍل كام��ل، وأن ال م��كان ل��ه يف مس��تقبل 
عل��ى  الس��ورية  املعارض��ة  ومش��جعًا  س��وريا، 
تطوي��ر رؤيته��ا حلكوم��ٍة س��وريٍة تض��ّم كل 
األط��راف. وعق��د اجلرب��ا خ��الل الزي��ارة ع��دة 
اجتماع��اٍت م��ع مس��ؤولن عس��كرين وأمني��ن 
يف البي��ت األبي��ض ووزارت��ي اخلارجي��ة الدف��اع 
األمريكيتن، مؤكداً يف خمتلف االجتماعات 
أن االئت��الف يض��م أطي��اف الش��عب الس��ورّي، 
ولدي��ه رؤي��ة لس��وريا دميوقراطي��ة، ومك��ّرراً 

رفض��ه لإلره��اب والتط��رف.

م��������حللون  أك������د  م��ن جانبه�������م  	
سياس��يون وعس��كريون أن اهل��دف األساس��ّي 
من زيارة اجلربا هو طلب مساعدات، وخاصًة 
أس��لحًة مض��اّدًة للطائ��رات، يف ظ��ّل القص��ف 
اجلوّي العنيف الذي متارسه مقاتالت النظام 
الس��ورّي عل��ى ع��دة مناط��ق م��ن الب��الد أهّمه��ا 

حل��ب.
فابيوس.. النظام استخدم الكيماوّي 

14 مرٍة مؤخرًا
الفرنس��ّي،  انتق��د وزي��ر اخلارجي��ة  	
املتح��دة  الوالي��ات  موق��ف  فابي��وس،  ل��وران 
األمريكي��ة، وع��دم توجيهه��ا ضرب��ًة عس��كريًة 
للنظ��ام الس��ورّي، وذلك خ��الل مؤمتٍر صحفيٍّ 
مجع��ه بنظ��ريه األمريك��ّي ج��ون ك��ريي. وق��ال 
اس��تخدم  ق��د  الس��ورّي  النظ��ام  إن  فابي��وس 
الكيم��اوّي 14 م��رًة عل��ى األق��ّل خ��الل األس��ابيع 
املاضية، وإمنا بكميات قليلة، الفتًا إىل شكوٍك 
لدى اإلدارة الفرنس��ية بأن النظام الس��ورّي قد 
أخفى جزءاً من س��الحه الكيماوّي ومل يس��لمه 

للجن��ة الدولي��ة املختّص��ة بتدم��ريه.
وم��ن جانبه��ا قالت منظم��ة "هيومان  	
رايت��س ووت��ش" يف تقري��ٍر ص��در مؤخ��راً إن 
هن��اك "أدل��ًة قوي��ة" عل��ى أن النظ��ام الس��ورّي 
اس��تخدم م��واداً كيماوي��ة كس��الٍح يف ض��رب 
ال��يت  األدل��ة  أن  موضح��ًة  س��ورية،  مناط��ق 
حبوزته��ا تش��ري إىل أن طائ��رات النظ��ام ألق��ت 

برامي��ل متفج��رًة حتت��وي عل��ى أس��طواناٍت من 
غاز الكلور على ثالث بلداٍت يف مشال سوريا يف 
نيسان املاضي، وأن ذلك "ميثل انتهاكًا واضحًا 

للقانون الدولّي". 
ح��ّذرت  ق��د  بريطاني��ا  وكان��ت  	
املنظم��ة الدولي��ة حلظ��ر األس��لحة الكيماوي��ة، 
يف وق��ٍت س��ابق، م��ن أن النظ��ام الس��ورّي م��ازال 
ميتلك مواد كيماويًة تكفي إلنتاج كميٍة من 
غ��از األعص��اب ميك��ن أن تس��تخدم يف هجم��اٍت 
تش��به اهلج��وم ال��ذي مت ش��ّنه عل��ى ريف دمش��ق 

املاض��ي. آب  يف ش��هر 
كما اتهم الوفد الريطانّي، املشارك  	
س��وريا  أس��لحة  بتدم��ري  املكلف��ة  املنظم��ة  يف 
الكيماوي��ة، النظ��ام الس��ورّي بتأخ��ري عملي��ة 
تدمري ترس��انته من األسلحة الكيماوية، قائاًل 
إنه ال يزال ميتلك حنو 100 طنٍّ مرتيٍّ من املواد 

الكيماوي��ة يف موق��ٍع واح��د.
وكان��ت فرنس��ا ق��د قّدم��ت مش��روع  	
ق��راٍر خ��اصٍّ بس��وريا لألم��م املتح��دة. وتعم��ل 
اآلن على حشد أكر تأييٍد ممكٍن هلذا القرار، 
ال��ذي يتأل��ف من مثان��ي فقراٍت ويتبن��ى إعالن 
جني��ف1، ويطال��ب بإحال��ة اجلرائ��م املرتكبة يف 
س��وريا إىل احملكم��ة اجلنائي��ة الدولي��ة. وكم��ا 
ج��رت الع��ادة خ��الل الث��ورة الس��ورية، ُيتوق��ع 
بالرف��ض  أن يص��ّوت  الروس��ّي  املن��دوب  	م��ن 

على هذا القرار.
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 عملياٌت نوعيٌة للثّوار على أكثر من جبهة... 

وحمص بيد النظام
هيئة التحرير

حم��اوالٌت عدي��دٌة كّررته��ا ق��ّوات  	
للس��يطرة  املاضي��ة  األي��ام  خ��الل  النظ��ام 
جغ��رايفٍّ  موق��ٍع  ذات  حم��ّررٍة  مناط��ق  عل��ى 
دوراً  تلع��ب  أن  عل��ى  وق��ادرٍة  إس��رتاتيجّي، 
اس��تطاع  ح��ال  يف  املع��ارك  س��ري  تغي��ري  يف 
اس��تعادتها. إال أن فصائ��ل الث��ّوار كان��ت هل��ذه 
الق��ّوات باملرص��اد يف تل��ك اجلبه��ات ال��يت أهّمها 
جوب��ر يف دمش��ق، واملليح��ة يف ري��ف دمش��ق، 
وم��ورك يف ري��ف مح��اة، وكس��ب يف ري��ف 

الالذقي��ة.
وخ��الل األي��ام املاضي��ة ب��دا تركي��ز  	
ال��يت  املليح��ة،  النظ��ام حلملته��ا عل��ى  ق��وات 
تتع��ّرض للقص��ف مبختل��ف أن��واع األس��لحة 
من��ذ أكث��ر م��ن ش��هر، دون أن حت��رز ه��ذه 
الق��ّوات تقدم��ًا فيه��ا. فاالش��تباكات املباش��رة 
ال��يت جت��ري يف مزارعه��ا م��ا زال��ت تثب��ت ق��درة 
الفصائ��ل املعارض��ة عل��ى التمس��ك مبواقعه��ا 
حت��ى اآلن، وإمكاني��ة إم��داد خط��وط اجلبهات 
بش��كٍل مس��تمّر. وكذلك األمر يف جوبر، اليت 
فش��لت ع��ّدة حم��اوالٍت القتح��ام ش��وارع منه��ا 

والس��يطرة عليه��ا خ��الل األي��ام املاضي��ة.
ويف دارّي��ا بالري��ف الغرب��ّي لدمش��ق،  	
منطق��ة  ع��ن  النظ��ام  لق��ّوات  تراج��ٌع  ُس��ّجل 
مت��اّس مشال��ّي املدين��ة، حي��ث قام��ت بتفخي��خ 
األبني��ة ال��يت كان��ت تتحّص��ن فيه��ا وتدمريها 

اخلل��ف. إىل  الرتاج��ع  ث��م 
عم������لياٌت نوع�����يٌة عل�����ى خم�����تلف 

اجلبهات..
تنفي��ذ  الث��ّوار  فصائ��ل  اس��تطاعت  	
ع��ّدة عملي��اٍت نوعي��ٍة خ��الل األي��ام املاضي��ة، 
وحواج��ز  ق��وًى  مراك��ز  تدم��ري  إىل  أّدت 
جلي��ش النظ��ام يف ع��ّدة مناط��ق. فق��د اّتبع��ت 
اجلبه��ة اإلس��المية، املقاتل��ة عل��ى أكث��ر م��ن 
جبهة، أس��لوب حفر األنف��اق وتدمري احلواجز 
ومراك��ز التجم��ع العس��كرية بتفخي��خ تل��ك 
الكارلت��ون  فن��دق  عمليت��ا  فكان��ت  األنف��اق. 
الضي��ف  وادي  الصحاب��ة يف  حبل��ب وحاج��ز 
بإدل��ب، اللت��ن أحلقت��ا خس��ائر فادح��ٍة بق��ّوات 
النظ��ام يف الع��ّدة والعت��اد ومراك��ز الس��يطرة. 
ومتكن��ت اجلبه��ة م��ن خ��الل تل��ك العملي��ات 
للنظ��ام،  إس��رتاتيجيٍة  مراك��ز  تهدي��د  م��ن 

وخلخل��ة أس��اليب أمن قّوات��ه ونقاط جتمعها. 
كم��ا جعلت��ه يف حال��ة هيس��ترييٍة م��ن البح��ث 
ع��ن أماك��ن حف��ر تل��ك األنف��اق، والش��ّك يف 
أي��ة قطع��ة أرٍض متش��ي قّوات��ه فوقه��ا بأنه��ا 
مفخخ��ٌة أو حتته��ا نف��ق. وه��و م��ا دع��اه إىل 
عملي��ات حف��ٍر عش��وائية، خاص��ًة يف العاصم��ة 
وريفه��ا، وإغ��الق مص��ارف الص��رف الصح��ّي، 

خوف��ًا م��ن تفخيخه��ا أيض��ًا.
محص... االتفاقية وواقع السيطرة

م��ا إن خرج��ت ق��ّوات املعارض��ة م��ن  	
مح��ص القدمي��ة، بع��د حص��اٍر اس��تمّر أكث��ر 
من س��نتن، حتى حاولت قّوات النظام التقدم 
خ��الل  م��ن  جدي��د،  م��ن  وريفه��ا  املدين��ة  يف 
القص��ف املرك��ز عل��ى ح��ي الوع��ر، وه��و احل��ّي 
الوحي��د املتبق��ي للث��وار يف مح��ص، إضاف��ة إىل 
قص��ف الرس��ن وتلبيس��ة وال��دار الكب��رية. وهو 
م��ا يع��ّد خرق��ًا للهدن��ة ال��يت تضّمن��ت حتيي��د 
املناط��ق اليت س��تلجأ إليها ق��ّوات املعارضة بعد 

تركه��ا مح��ص.
كم��ا أن ممارس��ات جي��ش النظ��ام  	
بعد دخول محص القدمية أثارت أسئلًة حول 
كيفية تعامله مع تلك األحياء، وهل سيحّوهلا 
بالفع��ل إىل مراك��ز جتم��ٍع عس��كريٍة وثكن��اٍت 
مغلقة، أم أنه سيبدأ بتدمري ما تبقى من أبنيٍة 
وإع��ادة رس��م املدين��ة معماري��ًا ودميوغرافي��ًا، 
امل��واالة  جلغرافي��ا  امت��داٍد  مبثاب��ة  لتصب��ح 

ونقط��ة أم��اٍن عل��ى خ��ّط دمش��ق الس��احل؟

ح��لب... م������دينٌة يفق������دها الن�����ظام 
بالتدريج

حل�������ب،  يف  الث�������ّوار  تق��ّدم  يع��ّد  	
يف  سي������طرتهم  مناط��ق  عل��ى  وحفاظ������هم 
أط��راف األحي��اء الغربي��ة للمدين��ة، يف ح��ّي 
الزه��راء، نقط��ًة حتس��ب هل��م يف ظ��ّل حف��اظ 
فتمرك��ز  راهنه��ا.  عل��ى  اجلبه��ات  معظ��م 
الزه�������راء  مجع�������ية  يف  املعارض��������ة  ق��ّوات 
وحمي��ط املخاب��رات اجلوي��ة، وض��رب نق��اط 
جتم��ٍع أساس��يٍة لق��ّوات النظ��ام يف املنطق��ة؛ 
قد���������رة  ع��دم  عل��ى  إثب��اٍت  مبثاب��ة  كان��ا 
	النظ��ام عل��ى محاي��ة مواقع��ه يف عاص��������مة 
الش��مال الس��ورّي، وال��يت ب��دا خ��الل الف��رتة 
املاضي��ة يف أم��ّس احلاج��ة للحف��اظ عليه��ا، 
مل  م��ا  وه��و  إليه��ا.  اإلم��داد  طرق��ات  وفت��ح 
يس��تطعه بش��كٍل كام��ٍل يف ظّل ع��دم إمكانية 
الس��يطرة عل��ى ري��ف مح��اة الش��مالّي، رغ��م 
القص��ف اليوم��ّي واحلص��ار ال��ذي تتعّرض له 
ق��رى كف��ر زيتا ومورك واللطامنة وس��واها.

خت���������������رج  آخ��ر،  جان������������ٍب  م��ن  	
م���������ن  واٍض��ح  بش������������كٍل  ال��������������زور  دي��ر 
النظ���������ام،  ق��ّوات  م��ع  املواجه��ات  	خريط��������ة 
يف ظ��ّل مع��ارك عنيف��ٍة ب��ن جبه��ة النص��رة 
والكتائ��ب املتحالف��ة معها م��ن جهة، ومقاتلي 
تنظي��م الدول��ة اإلس��المية يف الع��راق والش��ام 

م��ن جه��ٍة أخرى.

تفجري وادي الضيف | إدلب



4

لن أنجب طفاًل محكومًا بالموت
هنادي عبد الوهاب

األمومة شعوٌر حُتسد عليه كل امرأٍة امتلكته، من قبل النساء اللواتي مل ُيكتب هلّن أن يكّن أمهات. ما الذي ميكن أن يدفع  	
ام��رأًة إىل التفري��ط في��ه أو التن��ازل عن��ه طواعي��ًة، يف جمتم��ٍع تعط��ي في��ه األس��رة لقضي��ة لإلجن��اب وتكاث��ر النس��ل أهمي��ًة كب��ريًة ال 

تتناس��ب، يف كث��رٍي م��ن األحي��ان، م��ع الظ��رف االقتص��ادّي هل��ا؟

خ��الل  ح���������دث  خ������طرٌي  تط�������ّوٌر  	
الس��نتن األخريت��ن يف حمافظ��ة دي��ر ال��زور، 
يتعل��ق باالرتف��اع احل��اّد يف مع��ّدالت التل��ّوث، 
نس��بة  يف  ج��داً  الكب��ري  االرتف��اع  وبالتال��ي 
اإلصاب��ة بأم��راٍض مرتبط��ٍة ب��ه، كالس��رطان 
ه��ذه  ارتف��اع  جع��ل  الصدري��ة.  واألم��راض 
النس��بة العدي��د م��ن األس��ر تعي��د النظ��ر يف 
مس��ألة اإلجن��اب واإلتي��ان بطف��ٍل جدي��ٍد إىل 

ع��امٍل ال يأب��ه ل��ه.
"ع��ن  التق��ت  الظاه��رة  ه��ذه  ع��ن  	
الناص��ر،  ن��ور  النس��ائية  بالطبيب��ة  املدين��ة" 
يف منطق��ة العش��ارة، فقال��ت: باإلضاف��ة إىل 
ال��يت  واالقتصادي��ة  االجتماعي��ة  الظ��روف 
جعلت الكثري من األس��ر تؤجل فكرة اإلجناب 
خ��الل الس��نوات املاضي��ة، إال أن ال��ذي تفاق��م 
يف اآلون��ة األخ��رية، وحت��ّول إىل س��بٍب واض��ٍح 
الخنف��اض نس��بة املوالي��د؛ ه��و اخل��وف م��ن 
التش��ّوهات واألمراض اليت تصيب كثرياً من 
املوالي��د بس��بب التل��ّوث الش��ديد يف احملافظ��ة. 

باالنتش��ار  الظاه��رة  ه��ذه  ب��دأت    	.
ال  تش��وٍه وإصاب��اٌت  أن ظه��رت ح��االت  بع��د 
تع��ّد بأم��راٍض مث��ل س��رطان ال��دم وأم��راض 
الرب��و واحلساس��ية، مم��ا جيع��ل امل��رأة احلامل، 
وط��وال م��ّدة احلم��ل، تعيش حال��ًة من الرعب 
تتعل��ق باحلال��ة الطبي��ة للجن��ن. وق��د يدف��ع 
ه��ذا ببعضه��ّن إىل زيارة الطبيب بش��كٍل مبالٍغ 
في��ه لالطمئنان على س��المة احلم��ل، بالرغم 
م��ن أن الطبي��ب ال ميك��ن أن يق��دم هل��ّن أّي 
ش��يٍء يف ه��ذه املرحلة. وهناك ح��االٌت كثريٌة 
تفك��ر فيه��ا س��يداٌت حوام��ل باإلجه��اض خوف��ًا 
م��ن معان��اٍة ق��د تول��د م��ع أطفاهلّن. وق��د يكون 
ه��ذا األم��ر يف مرحل��ٍة م��ن احلم��ل خط��راً على 
ه��ذه  مّت��ت  إن  خاص��ًة  نفس��ها،  األم  صح��ة 

العملي��ة باالس��تعانة بغ��ري املختص��ن.
الظاه�������رة  ه��ذه  ت������وّزع  وح������ول  	
وانتش��ارها أضاف��ت: تتف��اوت ه��ذه الظاه��رة 
بالطب��ع ب��ن الري��ف واملدين��ة، حبس��ب نس��ب 
الوع��ي  حال��ة  وحبس��ب  جه��ة،  م��ن  التل��وث 

املتوف��رة ل��دى الوالدي��ن من جه��ٍة ثانية. ففي 
مدين��ٍة مث��ل امليادي��ن أو البوكم��ال جتده��ا 
بش��كٍل واض��ح، وتعي��ش م��ن خالهل��ا األّمه��ات 
معان��اًة كب��رية، ألن نس��ب التل��وث مرتفع��ة، 
وبس��بب وج��ود حال��ٍة م��ن الوع��ي مبخاطره��ا 
على األجنة واملواليد اجلدد. وأّثر هذا بش��كٍل 
كب��ري، ف��أّدى إىل اخنفاٍض ملحوٍظ يف نس��ب 
موالي��د ه��ذا الع��ام. أم��ا يف مدين��ة دي��ر ال��زور 
فتنحس��ر ه��ذه الظاه��رة، بس��بب اخنف��اض 
نس��ب التل��ّوث مقارن��ًة بغريه��ا. كم��ا تنحس��ر 
نوع��ًا م��ا يف بع��ض األري��اف ال��يت فيه��ا نس��بة 
تعلي��ٍم منخفض��ة، لع��دم الرب��ط ب��ن التل��ّوث 
واألم��راض م��ن جه��ة، وحلساس��ية مس��ألة 
اإلجن��اب م��ن جه��ٍة ثاني��ة، حي��ث يت��م التعامل 
م��ع تكث��ري النس��ل عل��ى أن��ه املهم��ة األساس��ية 
اعتب��اراٍت  أي��ة  ع��ن  النظ��ر  بغ��ّض  للم��رأة، 

أخ��رى.
	بس��بب الس����������رطان وأدت ح�������لمها 

بطفٍل ثالث
وحتدث��ت الس��يدة صافي��ة العل��ي،  	
الظاه��رة.  ه��ذه  ع��ن  قانوني��ة،  قابل��ٌة  وه��ي 
عامل��ًة  وبصفته��ا  أم��ًا  بصفته��ا  وعرضته��ا 
يف احلق��ل الط��ّي، فقال��ت: أعم��ل يف إح��دى 
املش��ايف اخلاّصة. يزورنا يف اليوم الواحد عدٌد 
كب��رٌي ج��دًا م��ن األطف��ال الذي��ن يعان��ون م��ن 
أم��راٍض مرتبط��ٍة بالتل��ّوث، بعضه��ا مل نك��ن 
نعرف��ه م��ن قب��ل. م��ؤمٌل ج��دًا أن ت��رى طف��اًل 
عم��ره أي��اٌم قليل��ٌة لدي��ه مش��اكل يف التنفس، 
أو طف��اًل عم��ره أش��هٌر قليل��ٌة يف احلياة وعليه 
أن يغادره��ا ألن��ه مص��اٌب مب��رض الس��رطان. 
ه��ذا األم��ر جيعل��ي أعي��د حس��اباتي أل��ف مرٍة 
قب��ل التفك��ري يف إجن��اب طف��ٍل ثال��ٍث ق��د يأت��ي 
	إىل احلي��اة ليعان��ي وأعان��ي مع��ه األمّري��ن، 
وق��د أخس��ره بع��د ذل��ك إن أصاب��ه الس��رطان 
مث��اًل. وه��و داٌء استش��رى بش��كٍل كب��رٍي ب��ن 
األطف��ال بص��ورٍة خاص��ة، حت��ى أنن��ا صرن��ا 
نتعامل مع مريض الس��رطان على أنه ش��هيٌد 
م��ن ش��هداء الث��ورة. ال أري��د أن أجن��ب طف��اًل 

يك��ون حمكوم��ًا بامل��وت قب��ل والدت��ه.

عين المدينة | العدد )28( | 16 أيار 2014مرأة
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البصيرة في مواجهة الجدري والليشمانيا
أمين اليوسف

عند التقاء نهر اخلابور بنهر الفرات، وعلى مسافة 45 كم شرق دير الزور، تقع البصرية؛ تلك املدينة الصغرية اليت تتمتع  	
مبوق��ٍع متمّي��ٍز وأرٍض خصب��ٍة هي��أت هل��ا أن تك��ون مدين��ًة معمورًة على مّر العصور، لكن أرضها اخلصب��ة وتارخيها العريق مل ميّكناها 

م��ن الف��وز مب��ا تس��تحقه م��ن عناص��ر احلي��اة الطبيعية.
من��ذ أش��هٍر عدي��دة، تعان��ي البصرية  	
م��ن ظ��روٍف غاي��ٍة يف الصعوب��ة فيم��ا يتعل��ق 
بالوض��ع الصح��ّي بش��كٍل ع��ام. فم��ع تزاي��د 
الن��زوح،  بس��بب  فيه��ا  الس��كانّي  التع��داد 
مس��توى  كب��ري،  وبش��كٍل  أيض��ًا،  ينخف��ض 
تق��ّدم  أن  ميك��ن  ال��يت  الصحي��ة  اخلدم��ات 
للمواطن��ن. وللحدي��ث عن ه��ذا األمر التقينا 
بالس��يد س��ائد املصطف��ى، أح��د العامل��ن يف 
اجملال الطّي يف ناحية البصرية، الذي حاول 
أن يق��دم م��ن خ��الل "ع��ن املدين��ة" فك��رًة ع��ن 
وض��ع مدينت��ه من الناحية الصحية، ومعاناة 
األهال��ي ج��ّراء ه��ذا الوضع، فق��ال: يبلغ تعداد 
س��كان البص��رية 89 أل��ف نس��مة م��ن أهاليه��ا، 
ُيضاف إليهم 16 ألف نازح جاء معظمهم من 
مدين��ة دي��ر ال��زور مرك��ز احملافظ��ة. تض��م 
الناحي��ة بل��دات وق��رى ه��ي: برش��م، بريه��ة، 
البص��رية، ضم��ان، احلجن��ة، حط��ن، احلل��وة، 
الكس��ار، ماش��خ، الصبح��ة، الش��حيل، الس��كر، 

طي��ب الف��ال، التوامي��ة، ال��زر.
قب��ل  أساس��ًا  تعان��ي  كان��ت  وه��ي  	
يتعل��ق  فيم��ا  كب��رٍي  تقص��رٍي  م��ن  الث��ورة 
بالوض��ع الصح��ّي، مثله��ا مث��ل العدي��د م��ن 
الناحي��ة  كان��ت  فق��د  ال��زور.  دي��ر  مناط��ق 
ه��ي  فق��ط  صحي��ة  مراك��ز  ثالث��ة  تض��م 
مرك��ز الصبحة ومرك��ز البصرية ومركز 

حجن��ة، وال��يت مل يك��ن عمله��ا يتع��ّدى املهمات 
الروتيني��ة م��ن إعط��اء اللق��اح الروتي��ّي ال��ذي 
يأت��ي م��ن مديري��ة الصح��ة، وع��الج بع��ض 
وكان��ت  األولي��ة.  واإلس��عافات  اجل��روح 
ه��ذا  تغ��رّي  تولي��د.  مش��فى  حت��وي  الناحي��ة 
احل��ال مع ب��دء الثورة وب��دء القصف اهلمجّي 
ال��ذي ط��ال احملافظ��ة، إذ مّت إخ��راج املش��فى 
الوحي��د العام��ل يف الناحي��ة م��ن اخلدم��ة ومت 
حتويله إىل مأوًى للنازحن، وكذلك أحرق 
الناحي��ة وص��ار خ��ارج  املرك��ز الصح��ّي يف 
اخلدم��ة ه��و أيض��ًا، كم��ا مت قص��ف مرك��ز 
اخلدم��ة.  م��ن  وإخراج��ه  الصح��ي  حجن��ة 
لتبق��ى البص��رية، وم��ا حيي��ط به��ا م��ن بل��دات، 
دون أي ش��كٍل م��ن أش��كال اخلدم��ات الطبي��ة. 
إىل أن مّت��ت حماول��ة جتهي��ز غرف��ٍة كان��ت 
الس��تخدامها  املش��فى  م��ن  للصيان��ة  قابل��ًة 
كمس��توصف، لكن��ه ال يعم��ل إال ح��ن يأت��ي 
لق��اٌح م��ن مديري��ة الصح��ة، وه��ذا أم��ٌر قلي��ل 

احل��دوث.
بع��د ذل��ك مّت افتت��اح مرك��ٍز ط��يٍّ  	
" م��ن قب��ل بع��ض الش��ّبان يف املدين��ة،  "خ��اصٍّ
مناس��بة.  بأس��عاٍر  لألهال��ي  خدمات��ه  يق��دم 
ال��ذي  الوحي��د  امل��كان  املرك��ز  ه��ذا  ويعت��ر 
يق��ّدم رعاي��ًة طبي��ًة حقيقي��ة. وفش��لت كل 

احمل��اوالت اهلادف��ة إىل إع��ادة تأهي��ل املش��فى 
واملرك��ز الصح��ّي، بس��بب وج��ود ع��دٍد م��ن 
العائالت فيه. وبالرغم من أن خطر القصف 
اجل��وّي م��ن قبل النظ��ام قائٌم يف كّل حلظة، 
إال أن املراف��ق الصحي��ة يف املدين��ة تفتق��د إىل 
اخلدم��ات الطبي��ة ال��يت متكنه��ا م��ن مواجه��ة 
أي ط��ارئ. وأّي جري��ٍح يص��اب هن��ا يت��م نقل��ه 
إىل منطق��ة امليادي��ن ال��يت تبع��د ع��ن البص��رية 
خبس��ارة  يه��ّدد  مم��ا  ك��م،   25 م��ن  أكث��ر 
أن  ذل��ك  إىل  يض��اف  املصاب��ن.  م��ن  الكث��ري 
املوظف��ن يف قط��اع الصح��ة قب��ل الث��ورة م��ن 
خ��ارج الناحي��ة توقف��وا ع��ن العم��ل بع��د توقف 
املش��فى واملرك��ز، مم��ا أدى إىل تراج��ع الوعي 
الصح��ّي، وص��ارت البص��رية مكان��ًا النتش��ار 
العديد من األمراض، كشلل األطفال الذي 
إذ  احتوائ��ه،  وحماول��ة  اآلن  معاجلت��ه  تت��م 
ظه��رت يف البص��رية حالت��ان ل��ه. ولك��ن هن��اك 
العدي��د م��ن األم��راض تنتش��ر اآلن وال أح��د 
حي��رك س��اكنًا ليح��اول احتوائه��ا؛ ال قط��اع 
الصح��ة التاب��ع للنظام، وال اجلهات الصحية 
بتفاقمه��ا.  ين��ذر  مم��ا  للمعارض��ة،  التابع��ة 
ولع��ل أكث��ر ه��ذه األم��راض خط��ورًة م��رض 
الليش��مانيا )حب��ة حل��ب( 200 حال��ة إصاب��ة، 
اجل��رب 100 حال��ة تقريب��ًا، اجلدري 5 حاالت.

طفلة مصابة باحلصبة | البصرية

طفلة مصاب بالالمشانيا 



حرب "الدولة" والنصرة تشّرد اآلالف
ورصاٌص طائٌش يقتل رجاًل وابنه ويصيب شقيقه بالجنون

مل تفهم أم عمر )30 عامًا( حقيقة الصراع الذي وصل إىل قريتها "جديد بكارة"، بن مقاتلي "الدولة اإلسالمية" وخصومهم  	
م��ن جبه��ة النص��رة والكتائ��ب املتحالف��ة معه��ا. وال حت��اول ه��ذه املرأة معرفة التفاصيل ح��ول من بدأ القتال، فكّل م��ا يهّمها اآلن هو أن 

يبق��ى أطفاهل��ا الثالث��ة خبري.

حممد سامل

وكذل��ك تفع��ل ام��رأٌة أخ��رى أرادت  	
أن ت��روي قص��ة هروبه��ا م��ن القتال م��ع أبنائها 
إىل مدينة موحسن، على الضفة األخرى لنهر 
الف��رات. وال تتمال��ك نفس��ها ع��ن الب��كاء ح��ن 
تتذّكر ساعات الرعب الطويلة يف بيتها أثناء 
املعارك، وكيف قّررت اخلروج أخرياً لتنقلهم 
س��يارٌة صغ��ريٌة ج��داً اتس��عت ألف��راد عائلته��ا 
االث��ي عش��ر، بع��د وض��ع األطفال اخلمس��ة يف 
صن��دوق الس��يارة اخللف��ّي. وع��ر نه��ر الف��رات 
نقله��م ق��ارٌب صغ��رٌي، عل��ى دفع��اٍت، إىل الضف��ة 
املقابل��ة. وال تنس��ى ه��ذه اجل��ّدة الصغ��رية، اليت 
حتض��ن حفيدها مبه��ارة، أن تدعو بأن حيفظ 
اهلل س��وريا وثورته��ا وش��بابها. ويف بي��ٍت آخ��ر 
للنازح��ن كان أب��و ع��الء، يف الثالثين��ات م��ن 
العم��ر، ينظ��ر حول��ه بذه��ول. وحبس��ب أقربائه 
وق��ع الرج��ل يف أزم��ٍة نفس��يٍة ح��اّدٍة بع��د ح��ادٍث 
ألي��ٍم كان ش��اهداً علي��ه، اذ خ��رج برفق��ة اب��ن 
ش��قيقه جلل��ب جث��ة ه��ذا الش��قيق ال��ذي قتلت��ه 
رصاص��ة طائش��ة خ��الل املع��ارك ال��يت وصل��ت 
فج��أًة إىل قريته��م، وأثن��اء مح��ل اجلث��ة أردت 
رصاص��ة طائش��ٌة أخ��رى هذا االب��ن ليصاب أبو 

ع��الء حبال��ٍة مرّش��حٍة للجن��ون.
اضط��ّر  األخريي��ن،  األس��بوعن  يف  	
عش��رات اآلالف من املدنين إىل ترك منازهلم 
بس��بب املواجه��ات املتنقل��ة يف ق��رى الصبح��ة 
عكي��دات  وجدي��د  ب��كارة  وجدي��د  والدحل��ة 
الش��مالية  الضف��ة  عل��ى  جزي��رة،  والطابي��ة 
لنه��ر الف��رات يف ري��ف دي��ر ال��زور الش��رقّي. 
وقبله��م ن��زح س��كان احلرجي��ي واحلرجيي��ة 
الري��ف  نه��ر اخلاب��ور يف  ق��رى  م��ن  وغريه��ا 

الش��مالّي للمحافظ��ة. ومل يس��مع أح��ٌد بأّي��ة 
حماول��ٍة ج��اّدٍة م��ن قب��ل احلكوم��ة املؤقت��ة أو 
االئت��الف أو غريهم��ا م��ن املؤسس��ات واهليئ��ات 
لتخفي��ف  م��ا  ش��يٍء  لعم��ل  املعنّي��ة،  الكث��رية 
املعان��اة ع��ن ه��ؤالء النازحن. لكن ه��ذا الرتاخي 
مل مين��ع اجملال��س احمللي��ة واهليئ��ات الثوري��ة 
ب��ذل  م��ن  األرض  عل��ى  العامل��ة  واإلغاثي��ة 
كّل م��ا تس��تطيع خلدم��ة النازحن. وحبس��ب 
الس��يد نوري الكدرو، رئيس اجمللس احمللّي يف 
موحس��ن، ف��إن ع��دد النازح��ن إىل مدينت��ه وم��ا 
حوهل��ا، يف ق��رى البولي��ل والط��وب والبوعم��ر 
والطابي��ة ش��امية، اق��رتب م��ن العش��رة آالف، 
ت��وّزع معظمه��م عل��ى البي��وت. واس��تطاع اجلهد 
املش��رتك، ب��ن اجملل��س احمللّي وهيئ��ات اإلغاثة 
تأم��ن  احل��ّر،  اجلي��ش  وكتائ��ب  واألهال��ي 
احتياجاته��م م��ن طع��اٍم ومس��كٍن ودواء. وه��و 
جهٌد موّفٌق يف ذلك، حبس��ب ش��هادات النازحن 
أنفس��هم. لك��ن أعدادهم الكب��رية تفوق إمكانات 
اجملال��س احمللي��ة واألهالي وهيئ��ات اإلغاثة يف 
املناط��ق املضيف��ة، ألنه��ا منكوب��ٌة أص��اًل بفع��ل 
احل��رب الدائ��رة م��ع ق��ّوات األس��د يف مط��ار دير 
ال��زور القري��ب، وبفع��ل قص��ف مدفعي��ة األس��د 

وغ��ارات طريان��ه ش��به اليومي��ة عليه��ا.

وم��ن جان��ٍب آخ��ر يب��ذل الناش��طون  	.
الطبي��ون جه��ودًا كب��ريًة يف تقدي��م الرعاي��ة 
جمموع��ٌة  قام��ت  إذ  للنازح��ن،  الصحي��ة 
املتطّوع��ات حبمل��ة تطعي��ٍم  املمّرض��ات  م��ن 
النازح��ن.  لألطف��ال  األطف��ال  ش��لل  ض��ّد 
ويع��ّدد الدكت��ور وائ��ل الناص��ر، م��ن مش��فى 
موحس��ن امليدان��ّي، ع��ددًا م��ن األم��راض مث��ل 
اإلس�������هاالت والس������عال الديكي وغ������ري ذلك، 
الس��ارية يف أوس��اط النازح��ن، إضاف��ًة إىل 
إصاب��ة الع��������شرات منه��م مب��رٍض وراث��يٍّ ه��و 
فق��ر ال��دم املنجل��ّي )التالس��يميا(. ويضي��ف 
الناص��ر أنه��م قام��وا يف املش��فى بعملي��ات نق��ل 
ال��دم ل���)13( مصابًا بهذا املرض النادر، والذي 
يتطل��ب نق��اًل دوري��ًا لل��دّم، مم��ا يع��ي إضاف��ة 
ع��بٍء كب��رٍي يف��وق إمكان��ات الفري��ق الط��ّي، 
ال��ذي يعان��ي م��ن قب��ل، وإىل ح��دٍّ كب��ري، م��ن 
الع������جز يف تأم��ن أكي��اس ال��دم للمصاب��ن 
يف املع��ارك اليومي��ة م��ع ق��ّوات األس��د، نظ��راً 
يغط��ي  لل��دم  بن��ٍك  إىل  احملافظ��ة  الفتق��ار 

حاج��ة املش��ايف يف الظ��روف الطارئ��ة.
يف قص������������ة الن�������زوح تل��ك، تضاف  	
حلقٌة أخرى ملس����������لسٍل داٍم وألي������ٍم يتم�����نى 

الس��وريون أن ينتهي اليوم.

أطفال نازحون من جديد عكيدات | عدسة حممد
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"ع��ن املدين��ة" التق��ت بالس��يد ياس��ر  	
الضح��وي، رئي��س اجملل��س احملل��ّي يف بق��رص 
حتتان��ي، ال��ذي حدثن��ا قائ��اًل: يبل��غ عدد س��كان 

البل��دة 22000 نس��مة حس��ب 
ويبل��غ   .2011 إحصائي��ة 

ع��دد األس��ر النازح��ة املقيم��ة فيه��ا 560 أس��رة، 
معظمه��م م��ن مناط��ق الري��ف ال��يت تعان��ي من 
قص��ف ق��ّوات النظام، مثل موحس��ن واملريعية.

يف  احملل��ّي  اجملل��س  تأس��يس  مت  	
الش��هر الثام��ن م��ن الع��ام 2012، ملعاجلة اخللل 
ال��ذي ح��دث يف اخلدم��ات املقّدم��ة يف املنطق��ة 
يف  اجملل��س  ذل��ك  واس��تمّر  حتريره��ا.  بع��د 
العم��ل مل��دة ش��هرين ونص��ف، وبع��د ذل��ك مت 
تش��كيل اجملل��س بش��كله ال��ذي ه��و علي��ه اآلن، 

م��ن حينه��ا. يتغ��ريّ  ومل 
اجملل��س  إجن��ازات  أه��م  وح��ول  	
املش��اريع  مجي��ع  يف  اجملل��س  أس��هم  أض��اف: 
حتتان��ي،  بق��رص  يف  مّت��ت  ال��يت  اخلدمي��ة 
وعلى رأسها مشروع حتويل الرّي إىل الطاقة 
الكهربائي��ة ب��دل الدي��زل، وذلك الرتفاع س��عر 
األخ��ري وارتب��اط توري��ده بالنظ��ام. وق��د ُط��رح 
مش��روع الرّي بواس��طة الطاق��ة الكهربائية يف 
اجملل��س األّول، ث��م مّت��ت متابعت��ه يف اجملل��س 
باملس��اهمة  عدي��دٌة  جه��اٌت  وقام��ت  الثان��ي. 
في��ه، ومنه��ا ش��ركة الف��رات للنف��ط، وجبه��ة 
النص��رة، إذ عمل��وا على تأم��ن املواد للمجلس، 
املش��اريع  عل��ى  بتوزيعه��ا  ب��دوره  ق��ام  ال��ذي 

القري��ة. يف  التعاوني��ة 

عل��ى  بالعم��ل  اجملل��س  ق��ام  كم��ا  	
البل��دة،  يف  الوحي��دة  املي��اه  حمط��ة  توس��عة 
أن  إال  للمجل��س.  املالي��ة  اإلمكان��ات  حس��ب 
من��ذ  املرتاكم��ة  املش��اكل 
احملط��ة  مش��روع  تأس��يس 
مل نس��تطع حله��ا إىل اآلن. ويت��وىل اجملل��س 
أم��ور حمط��ة مي��اه الش��رب وم��ا حتت��اج إلي��ه، 
مم��ا أّدى إىل حتّس��ٍن كب��رٍي يف ه��ذه اخلدمة.

كم��ا ق��ام اجملل��س بتنظي��م وج��ود  	
م��ن  ميّك��ن  بش��كٍل  امل��دارس،  يف  النازح��ن 
اس��تمرار العملي��ة التعليمي��ة. كم��ا أس��هم، 
يف  أيض��ًا،  لدي��ه  املتواف��رة  اإلمكان��ات  وف��ق 
وتأم��ن  امل��دارس،  بع��ض  تأهي��ل  إع��ادة 
الش��تاء  فص��ل  خ��الل  الدي��زل  م��ن  كمي��ٍة 
وتوزيعه��ا عليه��ا. كم��ا عم��ل اجملل��س عل��ى 
ش��عارات  وإزال��ة  امل��دارس،  واجه��ات  ط��الء 
النظ��ام الس��ابق، وكتاب��ة عب��اراٍت مناس��بٍة 

ب��داًل عنه��ا.
أم��ا أه��ّم الصعوب��ات ال��يت يواجهه��ا  	
اجملل��س فه��ي ع��دم توافر املال ال��الزم لتنفيذ 
العدي��د م��ن املش��اريع ال��يت يس��عى اجملل��س 
أتب��اع  حم��اوالت  إىل  باإلضاف��ة  لتنفيذه��ا، 
النظ��ام الس��ابق التأث��ري عل��ى نش��اط اجملل��س 
وعموم��ًا  ب��ه.  يق��وم  ال��ذي  العم��ل  وافش��ال 
وصف��ه  ميك��ن  األهال��ي  م��ع  تع��اوٌن  هن��اك 
باجلي��د، ولك��ن حي��ول بينن��ا وب��ن تطوي��ره 
ارتب��اط الكث��ري منه��م مبؤسس��ات النظ��ام م��ن 

الروات��ب بص��ورٍة خاص��ة. خ��الل 

الصح��ّي  بالوض��ع  يتعل��ق  م��ا  أم��ا  	
فه��و يلق��ى متابع��ًة م��ن قب��ل اجملل��س. وحبم��د 
اهلل يتواف��ر يف بق��رص حتتان��ي ك��وادر طبي��ٌة 
مؤهل��ٌة أس��همت يف تقدي��م اخلدم��ات الطبي��ة، 
وخاص��ًة املش��فى امليدان��ي يف بق��رص. وبع��ون 
ملن��ع  الليش��مانيا  ح��االت  متابع��ة  مت��ت  اهلل 
انتش��ارها، وكذل��ك متابع��ة إصاب��ات احلم��ى 

التيفي��ة.
ويعم��ل اجملل��س حالي��ًا عل��ى حتوي��ل  	
النقط��ة الطبي��ة الثابت��ة يف البل��دة إىل مركٍز 
للرعاي��ة الطبي��ة، بالتعاون مع اهلالل األمحر 
القط��رّي. وه��ذه اخلدم��ة، ل��و مّت��ت، فس��وف 
تنعك��س بش��كٍل فع��اٍل عل��ى البل��دة والبل��دات 

اجمل��اورة.
مش��روع  تنفي��ذ  إىل  حالي��ًا  اجملل��س  يس��عى 
حتس��ن الكهرب��اء يف البل��دة، ال��يت تعان��ي م��ن 
احمل��ّوالت،  عل��ى  عالي��ٍة  وأمح��اٍل  ضغوط��اٍت 
وه��ذه مه��ددٌة بالتل��ف يف أي��ة حلظ��ة. كم��ا 
يس��عى اجملل��س إىل دراس��ة وض��ع الطرقات يف 

القري��ة م��ن أج��ل حتس��ينها.
	          وح��ول رأي األهال��ي يف آلي��ة 
عمل اجمللس التقينا بالسيد )ع، ن( من أهالي 
بل��دة بق��رص حتتان��ي، ال��ذي ق��ال: "اجملل��س 
والن��اس تنتظ��ر من��ه  احملل��يّ من��ذ تأسيس��ه 
الكث��ري الكث��ري. ال نس��تطيع أن نق��ول إن��ه خيب 
ظ��ن الن��اس، ولك��ن حج��م االحتياج��ات كب��ري 
املتواف��رة  اإلمكان��ات  م��ع  يتناس��ب  وال  ج��داً، 

لدي��ه".

بقرص تحتاني... هّمٌة عاليٌة وقّلٌة في الموارد
بلدٌة من بلدات حمافظة دير الزور، حيتضن متحفها جناحًا خاّصًا باإلرث الذي تركته للبشرية. ففيها وجد أّول خمطٍط  	
س��كيٍّ موّحٍد للقرية الزراعية يف منطقة الفرات، والذي يعود إىل العصر احلجري. هذه بقرص على صورتها القدمية، أما بقرص 

احلديث��ة فتق��ع عل��ى الضف��ة اليمن��ى لنه��ر الف��رات، على بع��د 5 كيلوم��رتاٍت عن مدين��ة امليادين.

ماهر املوسى

جمم��وع ال��واردات املالي��ة جملل��س 
بق������رص امل�����حلي: 18441 دوالر 

حمطة تصفية املياه يف بلدة بقرص
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الَكسرة... أزمة المواد الزراعّية تهّدد محاصيلها
راضي املصطفى

حن تتحّدث عن الفرات فأنت تتحّدث عن الزراعة... عن احملاصيل الزراعية... عن سّلة الغذاء السورّية من القمح والشعري  	
وغريها. هذه السّلة اليت داخلها من التلف ما داخلها، حتى باتت يف بعض املناطق تنذر خبوائها. فاملنطقة تعيش اليوم أزمًة كارثيًة 

تتعل��ق بامل��واد الزراعّي��ة من أمس��دٍة وأدوي��ٍة وبذور.

أرض زراعية من الكسرة 

العدي��د  يف  جال��ت  املدين��ة"  "ع��ن  	
م��ن املناط��ق الزراعي��ة يف دي��ر ال��زور، وتوقف��ت 
يف منطق��ة الكس��رة ذات األراض��ي اخلصب��ة. 
التقين��ا  األزم��ة  ه��ذه  أس��باب  أه��م  وملعرف��ة 
باملهن��دس الزراع��ّي ن��ادر العب��د، ليحّدثن��ا ع��ن 
والب��ذار  لألدوي��ة  املنتج��ة  الش��ركات  أه��ّم 
وغريه��ا قب��ل الث��ورة وبعده��ا، ورص��د أزمته��ا 
احلالي��ة، فق��ال: أش��هر الش��ركات اليت كانت 
تص��ّرف منتجاته��ا يف منطقتن��ا ه��ي املق��دادي، 
ودبان��ة، وش��ركة س��ليمان الزراعي��ة. وهن��اك 
العدي��د م��ن الش��ركات األخ��رى األق��ّل إنتاجًا، 
وال��يت ختت��ّص ببعض امل��واد احمللية. أما جلهة 
مناس��بٍة  ج��ودٍة  ذات  كان��ت  فأغلبه��ا  امل��واد 
باملعاي��ري العاملي��ة، ولك��ن كان��ت هن��اك دائم��ًا 
النق��اط،  بع��ض  يف  وخمالف��اٌت  جت��اوزاٌت 
وخاصًة تلك املتعلقة بالبيئة وصّحة اإلنسان 
واحلي��وان، ال��يت مل تك��ن أولوي��ًة ل��دى اجله��ات 
املس��ؤولة س��ابقًا ع��ن مل��ّف الزراع��ة، يف أحي��اٍن 
كث��رية. وبالطب��ع اس��تمّرت ه��ذه الش��ركات 
بالعم��ل بع��د ان��دالع الث��ورة، وبقي��ت منتجاته��ا 
تص��ل إىل دي��ر ال��زور وبالتال��ي إىل الكس��رة. 
ولكنه��ا اس��تمّرت بص��ورٍة متواضع��ٍة بتأث��ري 
ع��ّدة عوام��ل أوهل��ا وأهّمه��ا األوض��اع األمني��ة 
املتده��ورة، والطرق��ات املقّطع��ة واخلط��رة يف 
كث��رٍي م��ن املناط��ق، ووج��ود حواج��ز للجي��ش 
عل��ى  واألت��اوات  الرش��ى  تف��رض  األس��دّي 
كل ش��حنٍة مت��ّر عره��ا، وع��دم تواف��ر امل��واد 

األساس��ية للعمل، وعدم إمكانية االس��ترياد أو 
نق��ل املواد املس��توردة إىل املعامل واملس��تودعات، 
باإلضاف��ة إىل س��وء وت��رّدي احلالة األمنية يف 

العديد من املناطق.
ندرة املواد... حماصيٌل أقّل جودة

منطق��ة  معان��اة  وح��ول  	
اجمل��ال  ه��ذا  يف  حتدي��داً  الكس��رة 
خمل��ف،  ناص��ر  بالس��يد  التقين��ا 
وتأثره��ا  الزراع��ة  ع��ن  ليتح��دث 
به��ذه األزم��ة بش��كٍل مباش��ر، فق��ال: 
يقس��م موض��وع الزراعة يف منطقة 
الكس��رة إىل قس��من؛ األول مناطق 
تتب��ع للكس��رة إداري��ًا، وه��ي بعي��دٌة 

ع��ن س��رير النه��ر. وه��ذه منه��ا م��ا يعتم��د عل��ى 
ال��رّي باآلب��ار، ومنه��ا م��ا يعتم��د عل��ى ال��رّي 
مبي��اه األمط��ار. ولكن يف القس��من يعّد القمح 
ه��و احملص��ول الرئيس��ّي ويلي��ه الش��عري. تعان��ي 
األراض��ي ال��يت تعتم��د عل��ى مي��اه األمط��ار م��ن 
مش��اكل كث��ريٍة بس��بب الظ��روف اجلوّي��ة 
النف��ط  حّراق��ات  أخ��ذت  وق��د  واجلف��اف، 
بالنس��بة  أم��ا  مس��احتها.  م��ن  كب��رياً  قس��مًا 
إىل األراض��ي ال��يت تعتم��د يف س��قايتها عل��ى 
اآلب��ار فق��د تعّط��ل قس��ٌم كب��رٌي منه��ا بس��بب 
غ��الء احملروق��ات ال��يت تس��تلزمها احمل��ّركات 
اآلب��ار،  م��ن  املي��اه  اس��تخراج  يف  املس��تخدمة 
كم��ا تأث��رت بتح��ّول قس��ٍم ال يس��تهان ب��ه م��ن 

النف��ط.  العم��ل يف جم��ال  إىل  أصحابه��ا 

األراض�������ي  ه��ي  الثان��ي  والقس�������م  	
احملاذي��ة للنه��ر )س��رير النه��ر(. وه��ذه تعن��ى 
والقط��ن  القم��ح  بزراع�������ة  أساس��يٍّ  بش��كٍل 
أن��واع اخلض��ار  وبع��ض  الس��كرّي  والش��وندر 
تتغ������ري  ومل  ت��زرع  ت��زال  وال  والفواك��ه. 
ولكنه��ا  كث��رياً،  فيه��ا  املس��احات 
تأث��رت بس��بب أزمة امل��واد الزراعية، 
	مم��ا ين�����ذر مب��������خاطر كب�������ريٍة 
ق��د تهد��ّ��د حماصيلن��ا. إذ نعان������ي 
م��ن نق��ٍص ش��ديٍد يف األس������مدة، 
وم��ن  منه��ا،  املعدني��ة  وخصوص��ًا 
نق��ص الكث��ري م��ن م��واد املكافح��ة. 
يض��اف إىل ذل��ك فق��دان الكثري من 
أنواع البذور األساس������ية اليت كانت تزرع يف 
املنطق��ة، وال��يت مّتت االس��تعاضة عنه��ا ببذوٍر 
مل تثب��ت كفاءته��ا، ف��كان إنتاجه��ا أق��ّل ج��ودة.

وح��ول ح��ال امل��واد األساس��ية وأزم��ة  	
توافره��ا، التقين��ا بأح��د أصح��اب الصيدلي��ات 
)ت.  الس��يد  الكس��رة،  منطق��ة  يف  الزراعي��ة 
ن(، ال��ذي ق��ال: معظ��م املواد األساس��ية ليس��ت 
متواف��رًة كم��ا كان��ت قب��ل الث����������ورة، وه��ذا 
يف  احلاص��ل  الظ��رف  نتيج��ة  طبيع��يٌّ  أم��ٌر 
البل��د. ولك��ن أخ��ذت مكانها مواد أقّل مس��توى، 
مهرب��ٌة بط��رٍق غ��ري نظامي��ة، والكث��ري منه��ا 
مغش��وش. وأث��ر ه��ذا بالطب��ع بش��كٍل واض��ٍح 
وج������ودة  األراض��ي  تل��ك  م��ردود  عل��ى  	ج��داً 

هذه احملاصيل.

الك���������سرة  تبع�������د 
غ��������������رب  ك��م   35
ال��زور. وتبل����غ  دي��ر 
مس�����احة األراض���ي 
للزراع��ة  الصاحل��ة 
فيه��ا 10.000 هكت��ار
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جهاز البّث الفضائّي اليوم لالستخدام الشخصي أيضًا... 
بالل عبد القادر 

عادًة ما كانت وسائل االتصال احلديثة تأخذ وقتًا طوياًل حتى يتّم استيعابها والتآلف معها من قبل الشرائح املختلفة. ورمبا  	
تعّد شرحية الشباب من أكثر تلك الشرائح االجتماعية استيعابًا هلا. إال أن الثابت أن الثورة كان هلا دوٌر كبرٌي جداً يف تسريع عملية 
التفاعل هذه، وخاصًة لدى كبار السن، الذين فرضت عليهم أحداثها االعتماد على النفس يف التعامل مع وسائل االتصال احلديثة.

ولع��ل املهت��ّم به��ذا البح��ث س��يلفت انتباه��ه االنتش��ار الواس��ع  	
إىل  التجاري��ة  األغ��راض  يتع��ّدى  بش��كٍل  الفضائ��ّي،  الب��ّث  ألجه��زة 
اس��تعماهلا كغ��رٍض ش��خصيٍّ يتواف��ر يف كل من��زل متّكن��ه أحوال��ه 

املادي��ة م��ن ش��راء ه��ذا اجله��از.
"ع��ن املدينة" التقت بالس��يد أبو عب��د الرمحن، أحد العاملن  	
يف جم��ال تركي��ب أجه��زة الب��ّث الفضائّي، والذي حدثنا عن انتش��ارها 
وأس��باب ذل��ك قائ��اًل: أن��ا أعم��ل يف ه��ذه املهن��ة من��ذ بداي��ة انتش��ار ه��ذه 
األجه��زة. وق��د قم��ت، م��ع الش��باب الذي��ن يعمل��ون مع��ي، برتكي��ب 
حوال��ي 500 جه��از ب��ثٍّ يف امليادي��ن وحده��ا. وتنتش��ر آالٌف منه��ا اآلن يف 
ري��ف دي��ر ال��زور. والتغطي��ة عموم��ًا إم��ا عراقي��ٌة أو تركي��ة. وبالنس��بة 
إىل دي��ر ال��زور كان��ت املنافس��ة ب��ن ش��ركيت "هي��وز" و"ت��و واي". وق��د 
خرج��ت األخ��رية م��ن املنافس��ة لس��وء تغطيته��ا يف احملافظ��ة يف اآلون��ة 
األخ��رية. وظه��رت ش��ركٌة أخ��رى اآلن ه��ي "إن��رت ناش��يونال"، وتتمي��ز 
جب��ودة التغطي��ة مقارن��ة باهلي��وز. كان��ت األجه��زة يف البداي��ة خاص��ًة 
بالناشطن الثورين، وبعد ذلك بدأت تظهر لدى املؤسسات اليت تعمل 
عل��ى األرض، ث��م ب��دأ انتش��ارها بوض��وٍح ألغ��راٍض جتاري��ة، وهذا كان 
االس��تخدام األوس��ع هلا. إذ اس��تغّل العديد من أصحاب احملاّل، وخاصًة 
حم��اّل االتص��االت، ه��ذه األجهزة الس��تمرار عملهم، بع��د توقف العمل 
يف شبكيت اخلليوي أريبا وسريياتل بشكٍل شبه كامل. انتشرت أجهزة 
الن��ت الفضائ��ّي يف البداي��ة يف مدين��ة امليادين، ثم أخذت بالتوس��ع حتى 
انتش��رت يف ري��ف احملافظ��ة ككّل. وأصبح��ت احمل��اّل ال��يت حت��وي هذه 

األجه��زة مبثاب��ة مقاه��ي للن��ت ومراك��ز لالتص��االت.
شركات النت الفضائي و نفط دير الزور

كجه��اٍز  اجله��از  ه��ذا  اس��تخدام  ه��و  اآلن  الالف��ت  أن  إال  	
منزل��ّي، فق��د ص��رت تراه ل��دى الكثري من الن��اس دون أن تكون القتنائه 
أّي��ة م��رراٍت جتاري��ة، ب��ل يس��تخدم فق��ط بغ��رض التواص��ل العائل��ّي 
واالجتماع��ّي. س��اعد عل��ى ذل��ك ض��ّخ امل��ال بش��كٍل كب��رٍي ج��داً مل تك��ن 
ه��ذه املناط��ق معت��ادًة علي��ه به��ذه الص��ورة؛ إن��ه امل��ال الس��هل املتدف��ق م��ن 
آب��ار النف��ط. فل��م يع��د أم��راً مث��رياً للدهش��ة أو لالس��تغراب أن يدخ��ل 
أح��د العامل��ن يف ه��ذا اجمل��ال لش��راء جه��از ب��ثٍّ فضائ��يٍّ م��ن أج��ل تأم��ن 
التواص��ل بين��ه  وب��ن أقارب��ه، أو م��ن أج��ل اس��تخدام أبنائ��ه لوس��ائل 
التواصل االجتماعّي، الفيس بوك غالبًا.  فأس��عار هذه األجهزة صارت 

يف متن��اول الي��د بالنس��بة إىل الكثريي��ن، فم��ا بال��ك به��ؤالء!

وع��ن توقعات��ه آلف��اق العم��ل به��ذه األجه��زة س��ألنا حمم��ود  	
ن��وري، أح��د أصح��اب احملاّل التجارية اليت تبيع النت الفضائّي، فأفادنا 
بالقول: هي موجودٌة ما دامت الثورة مستمّرة، وبالتالي استمرار انقطاع 
االتصاالت. إال أن الثابت أنه، ش��يئًا فش��يئًا، س��وف تتحّول هذه األجهزة 
إىل أجه��زٍة منزلي��ٍة حيتاجه��ا كّل بي��ٍت يف املناط��ق ذات االس��تقرار 
النس��ّي، مث��ل ري��ف امليادي��ن، بالرغ��م م��ن ارتف��اع أس��عارها واخنف��اض 
مس��توى املعيش��ة بالنس��بة إىل الكثري من الش��رائح االجتماعية. كانت 
أس��عارها ت��رتاوح ب��ن 850 إىل 950 دوالراً، وارتفع��ت اآلن لتصب��ح ب��ن 
1050 دوالراً للهي��وز و1100 دوالراً لإلن��رت ناش��يونال. إال أن كث��رياً م��ن 
الن��اس يس��عون إىل اقتنائه��ا، ويتعامل��ون معه��ا كغرٍض أساس��ّي، كما 
كان الن��اس يتعامل��ون م��ع اهلات��ف اجل��ّوال يف بداي��ة انتش��اره. ميكن أن 
تكون هذه الفكرة غريبًة قلياًل، إال أني أعمل يف هذا اجملال وأدرك أن 

دخول��ه إىل املن��ازل بش��كٍل واس��ٍع، كأداة اتص��اٍل، أم��ٌر ال ب��ّد من��ه.

خالل تركيب إحدى شبكات اإلنرتنت الفضائي | امليادين
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مبادرة مجلس القضاء الحّر المستقّل
في حواٍر مع المستشار قيس الشيخ

حاوره خليل عبد اهلل

املستش��ار قي��س الش��يخ قام��ٌة قانونيٌة عريقة. وق��د تدّرج يف مناصب  	
القض��اء حت��ى وص��ل إىل منص��ب مدي��ر إدارة التش��ريع الس��ورية، إضاف��ًة إىل 
عمله كمفّتٍش قضائّي. ثم طلبت وزارة العدل العمانية ندبه إليها لإلسهام 
يف وضع تشريعاٍت قضائية، حيث عمل مستشاراً قانونيًا لوزارة العدل هناك 
حتى عام 2008. اعتقل الش��يخ ألياٍم يف آب 2011، بس��بب موقفه املؤّيد للثورة.

س-1 تنطلــق أيــة مبــادرٍة مــن واقــٍع قائــم، فمــا هــو   
تصوركــم للواقــع الــذي قــاد إلــى خلــّو المناطــق المحــّررة مــن 

المحاكــم؟
ج-1 ح��ال انس��حابه م��ن املناط��ق احمل��ّررة، قام النظام بس��حب  	
كل اإلدارات اخلدمي��ة. وكان م��ن أه��م أهداف��ه ت��رك فوض��ى عارم��ة، 
ليس��تطيع م��ن خ��الل دعايت��ه وم��ن يس��انده أن يط��رح مزاي��ا العي��ش يف 
ظ��ل عبوديت��ه مقارنًة مبا س��يصري إلي��ه احلال، ألنه عاجز عن بيان أية 
مزي��ٍة لنظام��ه بع��د أن تكش��فت دولت��ه األمني��ة وحك��م العائل��ة وتوجه��ه 
الطائف��ّي وفس��اد أش��خاصه. وانس��حب مع��ه ع��دٌد م��ن القائم��ن عل��ى 
ه��ذه املؤسس��ات خش��ية م��ن حماس��بٍة أو دفاع��ًا عم��ا اكتس��بوه، كم��ا 
أن بعضه��م انس��حب حت��ت هاج��س األم��ان ولقم��ة العي��ش ال��يت يوفرها 
راتب��ه، بعدم��ا الح��ظ غل��ّو النظ��ام يف اإلج��رام وقص��ف املناط��ق احمل��ّررة 
وقط��ع رات��ب كل راف��ٍض ل��ه. وهل��ذا خل��ت ه��ذه املناط��ق م��ن احملاك��م 

وم��ن القض��اة وم��ن األجه��زة املس��اعدة للعدال��ة أو املنف��ذة ألحكامه��ا.
س -2 وكيــــــف رّدت القــــــوى الثــــــــورية علــــــى ذلــك    

لجــهة القــضاء؟
ج -2 كان ال��رّد تدف��ع إلي��ه احلاج��ة أكث��ر مم��ا يدف��ع ل��ه  	
ختطي��ٌط منظ��ٌم مب��يٌّ عل��ى أس��اٍس م��دروٍس واح��د. وكان يتن��ّوع 
ويتف��اوت مبق��دار م��ا تتنوع احلاجات أو تتفاوت املعارف، خاصًة يف ظّل 
ع��دم وج��ود قي��ادٍة واحدة. ففي مناطق صغريٍة اختار الناس من يثقون 
في��ه ويعرف��ون حكمت��ه ف��رداً أو أفراداً ليحكم��وا يف منازعاتهم ويفصلوا 
يف أحواهل��م الش��خصية م��ن ط��الٍق وزواٍج وغ��ريه. ويف مناط��ق أخ��رى، 
قامت فيها جمالس حملية، اختارت اجملالس من يفصل يف اخلالفات. 
ويف مناطق سيطرت عليها كتائب مسلحٌة للثّوار نّصبت هذه الكتائب 
هيئ��اٍت لتق��وم مبهم��ة القض��اء. وكان االختي��ار يق��ع على رج��ال الدين 
واألئم��ة يف الغال��ب، الف��رتاض الن��اس احلياد واحلكم��ة واملعرفة فيهم، 
وملعرف��ة الكاف��ة به��م، ومل��ا وقر يف النفوس من احرتام الش��ريعة والعمل 
بأحكامه��ا. وق��د كان هل��ذا التوج��ه س��نٌد ش��رعيٌّ يف الفق��ه اإلس��المّي 
الذي يوجب، يف حال س��قوط س��لطان الدولة، أن يتنادى الناس ليقيم 
أه��ل احل��ل والرب��ط قض��اًة يفصل��ون يف خالفاته��م من العلم��اء، ويعتر 
ذل��ك قض��اء ض��رورٍة مرهون��ًا بقدره��ا وبوقته��ا. وهل��ذا قام��ت يف أغل��ب 
املناطق احملّررة هيئاٌت شرعيٌة من قضاٍة أغلبهم من األئمة واخلطباء، 
يض��اف إليه��م حمامون من ذات التفكري والتوجه. وكان من الطبيعّي 
أن غالب هؤالء اإلخوة ال يتقن اإلجراءات القضائية وال شكل األحكام 

وال قواع��د التوثي��ق ووس��ائل التحقي��ق وال قواع��د االختص��اص املكان��ّي 
أو الزمان��ّي. كم��ا أن ه��ذه اهليئ��ات ال ختض��ع ملراج��ع طع��ٍن وال لقان��وٍن 
مكت��وب، ب��ل تعتمد اجتهادات أفرادها، وهي ليس��ت اجتهاداٍت صحيحًة 
دومًا. كما أن هذه اهليئات مل تكن أحيانًا ختلو من تأثٍر مبن نّصبها أو 
العمل ملصلحته، وإن كان اجملمع عليه أنها ما اتهمت برشوٍة أو فساٍد 
كم��ا كان احل��ال يف ظ��ّل النظ��ام. ف��كّل م��ا ينس��ب إليه��ا جه��ٌل بقواع��د 
األح��كام، وأحيان��ًا جه��ٌل مبا تقّرر يف الراجح بالش��ريعة والتوجه ملذهٍب 

أو ل��رأٍي فيه.
س -3 مـــاذا فـــعلت القـــوى الثــــورية لتجـــاوز هـــذه   

الــــحالة وتصحيحـها؟ 
ج -3 لق��د عمل��ت الق��وى الثورّي��ة باجتاه��اٍت متع��ّددٍة لتج��اوز  	
ه��ذه املخاط��ر؛ فق��د تداع��ى ع��دٌد م��ن القض��اة واحملام��ن وخرجي��ي 
الشريعة يف حلب الجتماٍع ناقشوا فيه مسألة عدم وجود قانوٍن موّحٍد 
يلت��ّف ال��كّل حول��ه، والحظ��وا أن إمجاع��ًا ش��به كام��ٍل برف��ض تطبي��ق 
قوان��ن النظ��ام، ألنه��ا يف غالبها مس��تمدٌة من القانون الفرنس��ّي. وعليه 
كان ال ب��ّد م��ن بدي��ٍل يرض��ي اجلمي��ع ويوّح��د رؤاه��م، ووج��د ه��ؤالء 
اإلخ��وة يف القان��ون العرب��ّي املوّح��د، ال��ذي أق��ّره جمل��س وزراء الع��دل 
الع��رب، م��ا يف��ي بالغ��رض، ألس��باٍب منه��ا: أن��ه مس��تمدٌّ م��ن الش��ريعة 
اإلس��المية دي��ن األغلبي��ة، وم��ن الراج��ح فيه��ا، ف��ال يعارض��ه الداع��ون 
لتطبيقه��ا. وأن��ه قان��وٌن عرب��يٌّ ونت��اج أم��ٍة ممثل��ٍة فيه��ا كّل املذاه��ب 
والتيارات. وأنه راعى كّل ما كشفه العلم وجتارب األمم. وألنه مقّنٌن 
بنصوٍص واضحٍة فيوّحد األحكام وال يرتك جمااًل لالجتهاد. واتفقوا 
عل��ى تطبيق��ه يف حل��ب، وه��ي عم��اد القض��اء الس��ورّي، مثلم��ا كان��ت 
دمشق عماد الدبلوماسية. ثم تنادت ثلٌة من احلقوقين إلقامة معهٍد 
للقض��اء يدّرب��ون في��ه قض��اة اهليئات الش��رعية )قضاة الض��رورة(. وهم 
جيمع��ون يف التدري��ب ب��ن خرجيي كليات القانون وخرجيي الكليات 
الش��رعية. كم��ا بين��وا معن��ى قضاء الض��رورة وطبيعته وظ��رف قيامه. 
وال أّدعي أن ذلك كان كاماًل، ولكن املعروف أن ما ال ُيدرك ُكلُّه، ال 

ُي��رتك ُجلُّ��ه. وأن اإلمكان��ات ه��ي ال��يت حتك��م األعم��ال ال اآلم��ال.
س -4 ما عـــالقة الـــمبادرة بما تقّدم ولمـــاذا تأخرت   

إلى اآلن؟
ج -4 مم��ا ال ش��ك في��ه أن قي��ام قض��اٍء مس��تقلٍّ حي��اديٍّ ه��و  	
أم��ل األم��ة بع��د كل م��ا عان��ت، وأن قي��ام الع��دل - وخاص��ًة يف املناط��ق 
رة - ه��و الوس��يلة األمث��ل اللتفاف القاعدة الش��عبية حول الثورة،  احمل��رّ
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وه��و الطري��ق لل��رّد على ظلم النظام وتقديٍم منوذٍج عمليٍّ للمس��تقبل 
ال��ذي نري��د. ولك��ن ما كان ممكن��ًا أن تقوم املبادرة حن قيام الثورة، إذ 
مل يك��ن متوقع��ًا أن يواجه��ا النظ��ام بإج��راٍم ال حّد ل��ه، وال كان معروفًا 
ك��م أث��ر من لبس لباس��ها ويعم��ل لتفريق صفوفها وغم��وض إرادتها، 
وك��م س��تطول مّدته��ا واحلاجات اليت س��تفرضها. ومع ذل��ك فأن تأتي 

متأخ��راً خ��رٌي من أن ال تأتي.
س -5 أين وصلتم في تنفيذ مشروعكـــم وما هي   

الخطوات القادمة؟
ج -5 ال ب��ّد أن أوض��ح هن��ا أن��ه صحي��ٌح أن األخ��وة ق��د تكّرم��وا  	
مبناقش��يت يف ه��ذا املش��روع قب��ل إعالن��ه، ولكن��ه يبق��ى مش��روعهم. 
وصحي��ٌح أن ه��ذه الفك��رة دارت ب��ن أذه��ان كث��رٍي م��ن احلقوقي��ن، 
ورمبا عملوا من أجلها وتناقشوا يف آلياتها، ولكن من وضعها بصيغتها 
ه��ذه ه��و جمل��س القض��اء احل��ّر املس��تقل. وال أكش��ف س��راً إن قل��ت إن��ه 
حينم��ا ط��رح األخ��وة أن يك��ون امس��ي يف اللجن��ة رفض��ت رفض��ًا قاطع��ًا 
ورج��وت أن ال يت��م ذل��ك، م��ع اس��تعدادي للمش��اركة يف كّل ح��واٍر أو 
عم��ٍل خي��دم األه��داف. فلق��د آلي��ت عل��ى نفس��ي – وأك��رر إعالن��ه عل��ى 
صفحتك��م الغ��ّراء – أن ال أت��وىل منصب��ًا ال يف الث��ورة وال بع��د نصره��ا. 
ولك��ن إصراره��م عل��ى أن ذل��ك ح��واٌر ولي��س منصب��ًا، وأن التخل��ف عن��ه 
يع��ي الف��رار م��ن العم��ل وحتمل األعباء، دفع��ي إىل القبول بأن أكون 
واحداً منهم. وبالطبع فإن اخلطوة القادمة، بعد اختيار الفئات املدعّوة 
ملمثليه��ا، س��يكون انعق��اد اللجن��ة، ال��يت س��ريافقها باالجتماع��ات هيئ��ة 
متابع��ٍة وتقيي��ٍم م��ن كّل التي��ارات والش��خصيات العام��ة والتكت��الت 
والتجمع��ات والنقاب��ات واملهتم��ن حتض��ر االجتماع��ات، وهل��ا تقدي��م 
مذك��راٍت برأيه��ا دون أن تش��ارك ش��فهيًا باحلوار. وس��تكون املذكرات 
واحل��وارات علني��ًة متاح��ًة للجمي��ع. وس��يكون م��ن مه��ام اللجن��ة وض��ع 

النظ��ام الداخل��ّي ال��ذي س��يحدد املش��اركن بش��كٍل نهائ��ّي.
س -6 هــل تعاونــت معكــم الحكومــة المؤقتــة ممثلــًة   
فــي وزارة العــدل؟ ومــا هــي حــدود العمــل واالختصــاص لــكلٍّ 

مــن مجلــس القضــاء والــوزارة؟
يف  طرف��ًا  لتك��ون  مدع��وٌة  الع��دل  وزارة  أن  أع��رف   6- ج  	
االجتماع��ات، ورمب��ا ُأرس��لْت إليه��ا الدع��وة ولكنه��ا مل ت��رّد. ب��ل ينق��ل 
ل��ي بع��ض اإلخ��وة يف جمل��س القض��اء أنه��ا تعم��ل جاه��دًة على إس��قاط 
أو رئي��س  الوزي��ر  م��ع  أج��زم بذل��ك بدق��ٍة ومل أحت��اور  اهليئ��ة. وال 
احلكوم��ة ح��ول ه��ذا، ولك��ي أع��رف م��ن ح��واراٍت س��ابقٍة أن ال��وزارة 
ترغ��ب يف بق��اء األنظم��ة الس��ابقة ال��يت س��ّنها النظ��ام ناف��ذًة إىل ح��ن 
قي��ام جه��اٍت متثيلي��ة، بداع��ي الش��رعية القانوني��ة. وه��ي أم��ٌر ال ُيس��تند 
إلي��ه يف الش��رعية الثوري��ة أو يف الواق��ع القائ��م أو األم��ل املرج��ّو، ف��ال 
جم��ال للع��ودة إىل أنظم��ة االس��تبداد حي��ث تقي��م احلكوم��ات الس��لطة 
القضائي��ة وتتبعه��ا هل��ا. وم��ع ذل��ك أمتن��ى أن حيض��روا ويقول��وا رأيه��م 
علن��ًا وحي��اوروا في��ه. وأع��رف أن��ه م��ن حوالي ع��اٍم تقّدمت جه��ٌة مهتمٌة 
بالقض��اء مبش��روع هيكل��ٍة جملل��س جه��ات القض��اء وآخ��ر لل��وزارة، وقّدم 
للحكوم��ة ولالئت��الف، إال أن مش��اغلهم عل��ى م��ا يب��دو ق��د حال��ت دون 
أّي نق��اٍش ل��ه أو دع��وٍة للح��وار حول��ه. وم��ا زل��ت أمتن��ى أن تنه��ض وزارة 
الع��دل لتتبن��ى املب��ادرة وتعم��ل عل��ى إجناحه��ا، ال أن تأس��رها ذاتي��ة أنها 

طامل��ا ليس��ت منه��ا فعليه��ا حربه��ا.
س -7 لماذا هذه االنســـــحابات من مجلــــس القضاء   

الحّر المستقل؟
ج -7 بع��د إع��الن اإلخ��وة يف جمل��س القض��اء احل��ّر املس��تقل  	
ع��ن مبادرته��م، قام��ت وزارة الع��دل باتص��االٍت م��ع القض��اة ع��ن طري��ق 

زمالئه��م الذي��ن عّينتهم يف ال��وزارة برواتب مل يفصح عنها، وبوظائف 
امل��رات. ث��م ب��دأت ع��ن طري��ق  تتج��اوز قدمه��م الوظيف��ّي بعش��رات 
موظفيها هؤالء بشّن محلٍة بن القضاة إلسقاط جملس اإلدارة الذي 
أي��د املب��ادرة يف االنتخاب��ات ال��يت س��تجري ه��ذا الش��هر، متهي��داً إلع��الن 
االنس��حاب م��ن املب��ادرة. واس��تغلت ال��وزارة أنه��ا تدف��ع للقاض��ي املنش��ّق 
500 دوالر ش��هريًا، وهي اآلن املورد الوحيد هلم، وأنها توظف من تريد 
منه��م دون أّي معي��اٍر واض��ح. ووجد القضاة املس��تقيلون يف ذلك تدخاًل 
مفضوح��ًا وغ��ري م��ّرٍر حملارب��ة دع��وٍة جامع��ٍة لتأس��يس قض��اٍء مس��تقلٍّ 
فاستقالوا. وال يسعي إال أن أستغرب موقف الوزارة. وال أدري هل هي 

احلج��ة الدائم��ة الغامض��ة... اجملتم��ع الدول��ي ال يري��د!!!...
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امتحاناٌت، وطلبٌة تتنازعهم المخاوُف واألسئلة
ليلى الظاهر

أس��ئلٌة كث��ريٌة ت��دور يف أذه��ان الطلب��ة الذي��ن يعّدون هذا العام لالمتحانات بش��ّقيها؛ امتحان��ات وزارة الرتبية التابعة للنظام  	
	الس��ابق، وامتحان��ات االئت��الف. فف��ي كلٍّ م��ن الش��قن جمموع��ٌة كب��ريٌة م��ن املخ��اوف ختل��ق الكث��ري والكث��ري م��ن األس��ئلة ال��يت تبق��ى

 - وحنن قاب قوسن أو أدنى من االمتحانات - معلقًة تزيد من قلق األهالي والطلبة على حدٍّ سواء.

من امتحانات اهليئة الوطنية للتعليم )االئتالف(

كاب��وٌس مجاعيٌّ يتكّرر جمّددًا
األّول  النم��وذج  وف��ق  االمتحان��ات  	
ه��ي ال��يت ينخ��رط فيه��ا الع��دد األك��ر م��ن 
الطلب��ة. ويف حمافظ��ة دي��ر ال��زور ال ب��ّد م��ن 
والقص��ور،  اجل��ورة  منطق��يت  يف  تقدميه��ا 
اجلي��ش  س��يطرة  حت��ت  حّي��ان  وهم��ا 
الطلب��ة  أح��د  وال��دة  ص(  )س.  النظام��ّي. 
الذي��ن ينتظ��رون امتح��ان الش��هادة الثانوي��ة، 
حتّدث��ت ع��ن خماوفه��ا بالق��ول: قب��ل الث��ورة 
ضغط��ًا  ويش��كل  يرعبن��ا،  االمتح��ان  كان 
كب��رياً علين��ا، أم��ا اآلن فنح��ن نتذك��ر تل��ك 
األي��ام بش��يٍء من احلس��رة؛ فذه��اب أبنائنا إىل 
االمتحان اليوم فيه من املصاعب ما ال يطاق. 
ف��إن مس��ح اجليش احل��ّر بعبورهم إىل املدينة 
لتقدي��م االمتح��ان - خب��الف م��ا فعل يف العام 
املاض��ي - فأمامه��م طريٌق بريٌّ طويٌل وش��اق، 
تلي��ه حواج��ز للجي��ش النظام��ّي أّي عابٍر منها 
مش��تبٌه فيه، وأّي تش��ابٍه بن امسه واس��ٍم آخر، 
أو أّي��ة كني��ٍة حيمله��ا م��ن ُع��رف ع��ن أقارب��ه 
أنه��م معارض��ون، تع��ي أن علي��ه أن يض��ع ي��ده 
عل��ى قلب��ه حت��ى ينجو منه��م، هذا إن جنا. بعد 
ذل��ك يص��ل إىل مدين��ٍة عل��ى ك��ّف عفري��ت، 
فم��ن املمك��ن أن يك��ون عرض��ًة لرصاص��ٍة أو 
ش��ظيٍة قاتل��ٍة يف أّي��ة دقيق��ة. ه��ذا إن اخت��ار 

الذه��اب واإلي��اب كّل ي��وم، أم��ا إن كان يفكر 
باإلقامة يف املدينة فأمامه رحلة عناٍء طويلٍة 
ج��داً ج��داً للبح��ث ع��ن من��زٍل قد يص��ل إجياره 
يف بع��ض األحي��ان إىل 50 أل��ف لريٍة يف الش��هر 
الواح��د. وإن كت��ب ل��ه النج��اح يف الثانوي��ة 
العام��ة، فأي��ن س��يدرس اجلامع��ة مث��اًل؟ يف 
حل��ب أم يف دمش��ق، لتعي��ش األم م��ا تعيش��ه 
أمه��ات الطلب��ة اآلن يف ه��ذه اجلامع��ات م��ن 
قل��ق؟ كل ه��ذا ومل نص��ل بع��د إىل الصعوبات 
الدراسّية ومدى قدرة الطالب على الرتكيز 
لك��ي يق��ّدم يف االمتح��ان حصيل��ة م��ا درس��ه 

ط��وال ع��اٍم كام��ل.
االمتح��ان  الطال��ب  اخت��ار  إن  ه��ذا  	
ع��ن طري��ق النظ��ام ووزارة الرتبي��ة التابعة له. 
ولك��ن لي��س كل الطلب��ة ميكنه��م أن يتقّدموا 
م��ن خالل��ه، فهن��اك ع��دٌد ال يس��تهان ب��ه منه��م 
يق��ّدم ع��ن طريق االئت��الف ووزارة الرتبية يف 
احلكوم��ة املؤقت��ة. ح��ول األس��باب ال��يت تدف��ع 
إىل ذل��ك التقين��ا بالش��اب حمم��ود صادق، أحد 
الطلب��ة الذي��ن س��يتقّدمون إىل هذا االمتحان، 
فق��ال: هن��اك م��ن الطلب��ة م��ن مينع��ه اس��م 
أسرته من الذهاب إىل دير الزور، كأن تكون 
األسرة معروفًة بأنها معارضة، أو يكون األب 
أو األخ منتس��بًا إىل إح��دى الفصائ��ل املقاتل��ة. 

أو قد ترفض العائلة ذهاب ولدها إىل اجلورة 
والقص��ور خوف��ًا م��ن احلواج��ز وم��ا يس��معونه 

ع��ن اجلي��ش النظام��ّي وهمجيت��ه.
هل شهادتي حٌر على ورق؟

وح��ول أه��ّم املخ��اوف ال��يت يعايش��ها  	
الطلب��ة الذي��ن يتقّدمون لالمتحان عن طريق 
االئت��الف ووزارت��ه حدثتن��ا الطالب��ة س��ريين 
به��اء: أه��م املخ��اوف اآلن ال ترتب��ط باالمتح��ان 
نفس��ه، كم��ا كان حي��دث س��ابقًا، ب��ل ترتب��ط 
مب��ا يل��ي ه��ذا االمتح��ان، أي املس��تقبل ال��ذي 
ينتظرن��ا كطلبة. كث��رٌي من الدول ال تعرتف 
ال��يت نقي��م فيه��ا تعت��ر  بش��هاداتنا، والدول��ة 
عل��ى  والقائم��ون  ورق،  عل��ى  ح��راً  ش��هادتنا 
اجلامعات فيها يعترون هذه الشهادة تهمة. أنا 
سأتقّدم لالمتحان اآلن وال يوجد أمامي شيٌء 
واض��ح. ت��دور يف ذهي أس��ئلٌة كث��ريٌة يتمحور 
أهّمه��ا ح��ول مص��ري مئ��ات الط��الب الناجح��ن 
بامتحان��ات االئت��الف يف الع��ام املاض��ي، والذين 
مل تقب��ل ش��هاداتهم إال يف بع��ض البل��دان. ه��ل 
هن��اك بعث��اٌت أو من��ٌح إىل دوٍل ميك��ن أن تقب��ل 
ش��هاداتنا؟ وم��ا ه��ي املعاي��ري املعتم��دة الختي��ار 
الط��الب احلاصل��ن عل��ى املن��ح؟ م��ن املخ��ّول 

بإجابتن��ا ح��ول كل ه��ذه األس��ئلة؟
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الحّشاشون
علي خطاب

ليس��ت هناك كلمٌة ال ختضع للتطّور والتغيري، وهذا ش��ائٌع يف كّل اللغات مبا فيها اللغة العربية. ولكن املثري لالس��تغراب  	
أن جت��د كلم��ًة تقف��ز م��ن املعن��ى إىل نقيض��ه، والكلم��ة املعنّي��ة هن��ا ه��ي احلشاش��ن.

لق��د انتش��ر اس��تخدام )احلشيش��ة(  	
كن��وٍع م��ن املخ��ّدر )أو املف��رّت، كم��ا يس��ميه 
الس��ادس  الق��رن  يف  املاض��ي(  يف  العلم��اء 
للهجرة؛ ويقول العالمة القرايف عن متعاطي 
آن��ذاك: "جت��د آكل��ي احلشيش��ة  احلشيش��ة 
همدة س��كون مس��يوقن، لو أخذت قماش��هم أو 
سببتهم مل جتد فيهم قّوة البطش". وقد كان 
املتعاط��ون يس��تعملون تل��ك النبت��ة )املف��رّتة( 
مبضغه��ا أو ش��رب منقوعه��ا؛ ولك��ن تس��مية 
احلشاش��ن مل تك��ن تطل��ق عل��ى ه��ؤالء، ب��ل 
على اجلناح العس��كرّي لفرقٍة دينيٍة انفصلت 
ع��ن الفاطمي��ن يف الق��رن اخلام��س اهلج��رّي، 
وأّسس��ت هل��ا دول��ًة يف إي��ران، ث��م انتقل��ت إىل 
يف  اعتم��دت  وق��د  الش��ام.  ب��الد  يف  الدع��وة 
اسرتاتيجيتها العسكرية على االغتياالت اليت 
يق��وم به��ا فدائي��ون ال يأبه��ون بامل��وت، مم��ا ب��ّث 
الرع��ب يف قل��وب املس��لمن والصليبي��ن عل��ى 
ح��دٍّ س��واء، م��ن خ��الل عملياته��م الدقيقة اليت 
يلج��ؤون يف تنفيذه��ا إىل التخفي، ثم التنفيذ 
الس��ريع، ثم االنتحار. ورمبا حتّول هؤالء إىل 
قتلٍة مأجورين، فقد اغتالوا ملك بيت املقدس 
)كونراد( بالتعاون مع صالح الدين األيوبي، 
ويف نف��س الوق��ت حاول��وا اغتي��ال صالح الدين 
مّرت��ن؛ مم��ا دفع��ه إىل الن��وم يف ب��رٍج خش��يٍّ 
خش��يًة منه��م. وق��د أّج��ج احلّشاش��ون خي��ال 
بعملياته��م  هلعه��م  أّجج��وا  كم��ا  أعدائه��م، 
ألنفس��هم.  صنعوه��ا  ال��يت  واهلال��ة  املخيف��ة، 
ووص��ل تأثريه��م إىل اآلداب األوربي��ة، فُكتب��ت 
الرحال��ة  كت��اب  يف  كم��ا  أس��اطري،  عنه��م 
اإليطال��ي )مارك��و بول��و(، ودخل��ت كلم��اٌت 
جدي��دٌة يف اللغ��ات األوربي��ة م��ن وحيه��م، مثل 
assassin، ال��يت تع��ي القات��ل املأجور أو الس��فاح.

اس��تعمال  بق��اء  ورغ��م  الي��وم،  أم��ا  	
حت��ّول  مدلوهل��ا  أن  إال  احلّشاش��ن،  كلم��ة 
أن  فبع��د  القدي��م.  مدلوهل��ا  نقي��ض  إىل 
تث��ري  الي��وم  أصبح��ت  الرع��ب  تث��ري  كان��ت 
الضح��ك. لك��ن الش��يء املش��رتك ب��ن حّشاش��ي 
األم��س وحّشاش��ي الي��وم، ه��و س��لبيتهم جت��اه 
حميطه��م  يف  االندم��اج  ورفضه��م  اجملتم��ع 
االجتماع��ّي - كلٌّ عل��ى طريقت��ه - وحماول��ة 
تغي��ري الوس��ط بط��رٍق س��حريٍة غ��ري معقول��ة، 
مس��تحيل،  أم��ٌر  وه��و  بالق��ّوة  	كتغي��ريه 

أو تغي��ريه بأح��الم اليقظ��ة واهللوس��ة. وتتعّدد 
أس��باب تل��ك الس��لبية بتع��ّدد الظ��روف، ولك��ن 
العام��ل االقتص��ادّي يتص��ّدر تل��ك األس��باب. 
وباالط��الع عل��ى ش��بكات التواص��ل  	
عل��ى اإلنرتن��ت، ومس��اع الن��كات و)النهف��ات( 
ال��يت يطلقه��ا الش��ارع، ومقاط��ع الفيدي��و ال��يت 
يتناقله��ا الش��باب عل��ى أجه��زة املوباي��ل؛ ميك��ن 
للم��رء أن يق��ف عل��ى مكان��ٍة الفت��ٍة حيظ��ى 
اس��تخدامهم  إىل  بالنظ��ر  احلشاش��ون،  به��ا 
كموض��وٍع للضح��ك والس��خرية، لدرج��ٍة قد 
تص��ل إىل إط��الق صف��ة احملّش��ش عل��ى كّل 
ش��خٍص س��اذٍج أو )خيل��ط م��اء وزي��ت(. عل��ى 
أن البع��ض يس��تخدم ه��ذه الصف��ة ملناهض��ة 
ال��الذع م��ن  الوض��ع القائ��م، وتوجي��ه النق��د 
خالهل��ا. ولي��س س��راً الي��وم عن��د الكث��ري م��ن 
احلشاش��ن، أن ه��ذه امل��اّدة ال تس��ّبب أي إدم��اٍن 
يّدع��ون  جيعله��م  م��ا  وه��ذا  فيزيولوج��ي، 
مقدرته��م عل��ى تركه��ا مت��ى ش��اؤوا. ولكن ما 
خيفون��ه ه��و أن امل��ادة الفعال��ة يف اجلرعة اليت 
يتعاطونه��ا يتناق��ص تأثريه��ا م��ع الزم��ن، مما 
يدفعه��م إىل زي��ادة اجلرع��ة، أو، يف كثرٍي من 
األحيان، إىل اللجوء ألنواٍع أشّد خطورًة بكثري.

إىل  الس��ورية  الث��ورة  حت��ّول  وم��ع  	.
الس��الح، وج��د الكث��ري م��ن احليادي��ن م��الذاً يف 
احلش��يش، لتناس��ي اآلثار املخيفة اليت خلفها 
البط��ش العس��كري للنظ��ام. ويف ظ��ّل غي��اب 
املؤسس��ات احلكومي��ة والرقاب��ة االجتماعي��ة 
املخ��درات وتعاطيه��ا، وعل��ى  تنش��ط جت��ارة 
س��عره  اخنف��اض  بس��بب  احلش��يش،  رأس��ها 
األثري��اء  ع��ن  فض��اًل  اس��تخدامه.  وس��هولة 
الذين يتعاطون احلش��يش كنوٍع من الرتفيه 

)املكيف��ات(.
اجل�������هات  بع��ض  حاول�������ت  وق��د  	
احملس��وبة على الثورة مكافحة ظاهرة انتشار 
تعاطي احلشيش؛ ولكن بنفس الطريقة اليت 
اس��تعملتها أجه��زة النظ��ام يف الس��ابق، وه��ي 
التوج��ه يف احل��ّل حن��و نتائ��ج ه��ذه الظاه��رة، 
باعتق��ال املتعاط��ن وحماول��ة تأديبهم، وترك 
أو  رقي��ٍب  دون  اآلف��ة  ه��ذه  ومرّوج��ي  جت��ار 
حس��يب، ب��ل ق��د حيظ��ون حبماي��ٍة ودع��ٍم م��ن 

ن��وٍع م��ا.
ولك��ن  املاض��ي،  حّشاش��و  ع��اد  لق��د  	
بأمس��اٍء أخ��رى. وع��اد اس��م احلشاش��ن، ولك��ن 
ألش������خاٍص آخ��������رين. فه��ل م��ن معت�������ر؟ 

بيع احلشيش املخدر على قارعة الطريق



وأخيرًا وجدها كمال!
رضوان دياب

الس������ورّي  هك��ذا ه��و ق��در ش������عبنا  	
ممانع�������ن  مبقاوم������ن  ُيبتل��ى  أن  العظي��م. 
مّناعي��ن، من اش��رتاكين مزعومن و"يس��اٍر" 
إس��الميٍّ ش��يعيٍّ وحث��االٍت قوجمي��ٍة م��ا زال��ت 
تص��رخ )من احمليط اهلادر إىل اخلليج الثائر/ 
وصي��ة عب��د الناص��ر(، وه��ي غ��ري ق��ادرٍة عل��ى 
إدماج بقايا خالياها احلزبية، وال على توحيد 
اإلمريالي��ن  يالحق��ون  حرس��تا.  م��ع  دوم��ا 
ش��ارعًا ش��ارعًا، ويكس��رون حلق��ات املؤام��رة يف 
خمي��م ت��ل الزع��رت 1976، ويف مدين��ة مح��اة 
"الرجعية" 1982، ويقّلمون أظافر "العمالء" يف 
درع��ا 2011 قب��ل أن تط��ول، وُيَصّف��ون احلس��اب 
م��ع خال��د ب��ن الولي��د؛ قب��ل أن يتحّول��وا إىل 

ليرالي��ن مس��وٍخ وج��دوا الوصف��ة أخ��رياً. 
املوق��ف الدول��ّي م��ن ث��ورة الش��عب  	
الس��ورّي لي��س س��ببه احلق��د عل��ى الس��ورين 
طغ��ت  ال��يت  اإلس��المية  الش��عارات  ب��ل  إذاً، 
عل��ى الث��ورة! ورمب��ا أيض��ًا النواي��ا الس��يئة جت��اه 

كذل��ك؟!  ألي��س  إس��رائيل، 
ال ميك��ن فه��م املوق��ف الدول��ّي م��ن  	
الث��ورة الس��ورية مبع��زٍل ع��ن ث��ورات الربي��ع 
العرب��ّي، وع��ن مص��احل ال��دول الك��رى القائمة 
عل��ى االس��تئثار مبناب��ع احلض��ارة والتق��ّدم، 
وإبع��اد اآلخري��ن عنه��ا م��ا أمك��ن. عندم��ا ب��دأ 
الطوف��ان اجلماه��ريّي يف تون��س ومصر وليبيا 
واليم��ن وم��ن ث��م يف س��وريا، تعامل��ت ال��دول 
الغربي��ة م��ع ه��ذا األم��ر بصفت��ه واقع��ًا ال ميكن 
إلغاؤه، ولكن ميكن احتواؤه ثم إعادة صياغته 
وإنتاج نسخٍة "مباركيٍة صاحلية" أو "قذافيٍة 
أس��دية" جدي��دة - وه��ذا م��ا حص��ل يف مص��ر، 
وجزئيًا يف اليمن - تتماشى مع املصاحل الغربية 
وكل  الفيل��م  )انته��ى  اإلس��رائيلية  وأيض��ًا 
واح��د يش��وف ش��غله ي��ا ش��باب(. ولك��ن الوض��ع 
يف س��وريا كان خمتلف��ًا، إذ مل يك��ن باإلم��كان 
إنتاج نس��خٍة أس��ديٍة معّدلٍة يف نظام "األسد أو 
حنرق البلد". ليحرتق البلد، ولتحرتق س��وريا 
الشعب والتاريخ والوطن. سوريا ماري وتدمر 
وأوغاري��ت ودمش��ق وحل��ب ليس��ت ه��وًى غربيًا 
أو أس��ديًا إيرانيًا فارس��يًا، وال إسرائيليًا روسيًا، 

إذاً  كابوس��هم.  إنه��ا  بوتفليقي��ًا.  سيس��يًا  وال 
ليح��رتق البل��د. ويف احلري��ق يبح��ث اجلمي��ع 
عن مصلحته. األسديون يراهنون على الزمن. 
اإليرانيون ميارسون لعبة املماطة والتذاكي 
واخل��داع بانتظ��ار حلظ��ٍة مناس��بٍة )ميداني��ٍة 
أو سياس��يٍة( لدول��ٍة كس��رويٍة بغط��اٍء دي��يٍّ 
تش��مل، عدا عن إيران، العراق وس��وريا ولبنان، 
)املفخخ��ة  العرب��ي  ب��دول اخللي��ج  وحتي��ط 
إيراني��ًا(، م��ع حتال��ٍف إس��رتاتيجيٍّ م��ع روس��يا 
الغربي��ون  أم��ا  األخ��رية.  ملص��احل  يس��تجيب 
فينتظ��رون آخ��ر رب��ع س��اعة، بع��د أن يك��ون 
الشعب السورّي قد ُأنِهك و"تأّدب" يف آٍن واحد، 
ليتدخل��وا ويطفئ��وا احلري��ق. حينه��ا س��يكون 
اإليراني��ون ق��د اس��ُتنِزفوا، والس��وريون، ورمب��ا 
جزئي��ًا اللبناني��ون، ق��د احرتق��وا، والعراقي��ون 
ق��د تفتت��وا يف صراعاته��م الداخلي��ة. وهن��اك 
دومًا من س��يكون جاهزاً من النخب السياس��ية 
والثقافي��ة لتقدي��م ف��روض ال��والء والطاع��ة 
للسيد اجلديد، لكن دون حتى أن حيلم بياباٍن 
جدي��دة، ب��ل س��يعمل عل��ى إع��ادة إنت��اج دورة 
التخل��ف واالس��تبعاد، لي��س فق��ط للس��ورين، 

ب��ل للع��رب واألك��راد ومعهم إي��ران أيضًا، من 
التاري��خ واحلض��ارة، وحتويله��م إىل ماس��حي 
أحذيٍة للسادة "املتحضرين"، مع بقاء إسرائيل 
احللي��ف األكثر موثوقي��ًة يف هذه البقعة من 

العامل. 
ش��عٍب  عل��ى  "الكمالي��ون"  يس��تكثر  	
ومقات��ٍل  وش��ريد،  ومقع��ٍد  قتي��ٍل  ب��ن  ت��وّزع 
بإمكاناٍت بسيطٍة يتصّدى حلثاالٍت جاءت من 
ش��تى بق��اع األرض، يس��تكثرون علي��ه أن يرفع 
ه  ش��عاراٍت إس��المية )يراه��ا الش��عبانيون الُن��زَّ
أكث��ر ختلف��ًا م��ن برنام��ج النظ��ام(، وكأن 
عل��ى ه��ذا الش��عب الصاب��ر فق��ط أن يطمئ��ن 
الع��امل مبدنيته ويص��رخ: دميقراطية، مدنية، 
حن��ن م��ع حقوق األقلي��ات الكرمية، ع�.... ���لما.. 
ني��ة، لب���.. ���وا.. ني��ة. وحينه��ا س��تصبح الن��ار برداً 

وس��المًا عل��ى الس��ورين!
يع��رف الس��وريون األب��اة جالديه��م  	
املمانع��ن )قدميه��م وجديده��م( جي��داً. وه��م 
واقعي��ون وأذكي��اء ج��داً عندم��ا صرخ��وا "املوت 
وال املذل��ة" و"أمري��كا.. أمل يش��بع حق��دك م��ن 

دمائن��ا؟".

"والس��بب يف ذل��ك املوق��ف الدول��ّي لي��س احلق��د عل��ى الس��ورين، ب��ل الش��عارات اإلس��المية ال��يت طغ��ت عل��ى الث��ورة، وال��يت أّدت  	
إىل تغ��ريٍ كب��رٍي وج��ذريٍّ يف املوق��ف العامل��ّي م��ن الث��ورة الس��ورية، لدرج��ة أنه��م مجيع��ًا أصبحوا يفّضلون بقاء األس��د على س��قوطه بيد 

اجلهادي��ن".
كمال اللبواني
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الـــزعــرنــة...
تتطّور أدواتها

أمحد حمسن
كان امل��وس الكّب��اس أب��و س��بع طّق��ات يف مدين��ة دي��ر ال��زور - كم��ا يف كل املدن - ظاه��رًة مألوفًة جداً؛ لكن��ه حن يرتافق مع  	

الزعرن��ة )الش��ليتية( ق��د جيل��ب الكث��ري م��ن املش��اكل ال��يت ق��د تص��ل إىل القت��ل أحيان��ًا.
ال تقتص��ر الزعرن��ة عل��ى مح��ل امل��وس، فه��و منتش��ٌر بش��كٍل  	
كب��ري، ولكنه��ا تتع��ّدى ذل��ك إىل فتح��ه بطريقٍة اس��تعراضيٍة س��ريعة، 
وامل��زاح ب��ه، وتنظي��ف األظاف��ر بنصل��ه، واحل��رص عل��ى ش��حذه ليص��ري 
)يذبح اجلمل!(. وقد يصل األمر بصاحبه إىل تشطيب نفسه به، أمارًة 
عل��ى اجل��رأة، وع��دم اخل��وف م��ن اس��تعماله، ودلي��اًل قاطع��ًا أن املع��ّي 
)يش��رتي الش��ّر بثيابه(. ويف بعض احلاالت قد حيمل بدل املوس أنواعًا 

أخ��رى م��ن الس��الح األبي��ض، كالش��نتيانة.
اجتماعي��ٍة  أس��باٍب  إىل  امل��وس  مح��ل  البع��ض  ويرج��ع  	
واقتصادي��ة، كاجله��ل والتخل��ف والبطال��ة، ولك��ن مح��ل الكث��ري م��ن 
املتعلم��ن وميس��وري احل��ال ل��ه يضعف هذا التفس��ري. كم��ا أن البعض 
اآلخ��ر يرجع��ه إىل القم��ع الوحش��ّي ال��ذي عاناه الن��اس، مما دفع بهم ال 
شعوريًا إىل التعويض عن كرامٍة مهدورٍة حبمل السالح، لإلحساس 
باألم��ان الوهم��ّي؛ إضاف��ًة إىل البيئ��ة االجتماعية والطبيعية القاس��ية.

زعران الثورة؟!
لقد استقبل الكثري من السورين الثورة بنفس العقلية اليت  	
ألفوها حتت ظّل النظام االستبدادّي. وال تشكل األشهر السلمّية األوىل 
من الثورة إال مرحلًة ذهبية، انقلبت فيها العقلية القدمية، وختلخل 
الركود االجتماعي، وتغّنى الناس باختفاء الش��جار واملش��اكل. وذلك 
ما يتحّسر عليه الناشطون اليوم، بعد النكوص العاّم الذي جعل الكثري 
من الثائرين يتقّمصون دور املستبّد، خاصًة بعد حترير أجزاء واسعٍة 
من األراضي الس��ورية. وبس��بب عودة اآلفات االجتماعية، مضافًا إليها 
العامل االقتصادّي واآلثار النفسية للحرب، عاد الزعران إىل الظهور، 

ولكن هذه املّرة مع س��الٍح ناريٍّ يش��مل املس��دس والكالش��نكوف. 
فق��د تص��ادف يف املاض��ي أح��د الزع��ران حي��اول امل��زاح عل��ى  	
طريقت��ه، فيه��وي بامل��وس عل��ى كتف��ك، وميس��ك بإصبعي��ه ط��رف 
فق��د  اآلن  أم��ا  مت��زق.  أن��ه  ليوهم��ك  بس��رعة،  ويس��حبه  قميص��ك، 
أصب��ح م��زاح مث��ل ه��ؤالء ثقي��اًل، إذ ح��ّل الرص��اص م��كان امل��وس. ف��رتى 
	بعضه��م يفت��ح ن��ار مسدس��ه عل��ى أصدقائ��ه للتس��لية وإث��ارة الضح��ك، 

كم��ا يكث��ر احلدي��ث يف املدينة عن الرص��اص الطائش الذي يثري هلع 
املدني��ن، لك��ن مقاتل��ن م��ن اجلي��ش احلّر يؤك��دون أنه لي��س رصاصًا 
طائش��ًا أو س��واقط، ب��ل ه��و بفع��ل فاع��ل. "هن��اك قّناص��ون م��ن اجلي��ش 
احل��ّر يتس��ّلون بإخاف��ة املدني��ن"، يق��ول أب��و حس��ن م��ن إح��دى الكتائب. 
"مت��ّر أوق��اٌت طويل��ٌة ليس لديهم عمٌل عل��ى اجلبهات. وإلضاعة الوقت 

يفتح��ون الن��ار ف��وق رؤوس امل��اّرة لدفعه��م إىل الرك��ض".
ويش��ّكل الزع��ران حتدي��ًا حقيقي��ًا أم��ام املنظم��ات واهليئ��ات  	
احمللية، إذ إن موقفهم يبدأ بالسلبية جتاهها، وقد ال يقف عند عرقلة 
عملها. وهم ينطلقون بتصرفاتهم من عقلية حتصيل احلقوق بالقوة 
و)القوي يأكل حلم مس��توي(، حتى إذا كانت هذه احلقوق متخيلًة 

وغ��ري حقيقي��ة.
فحت��ى اجملل��س احملل��ّي يعان��ي األمّري��ن م��ن الزعرن��ة. يق��ول  	
أح��د أعضائ��ه: "آخ��ر اعت��داٍء وقع علينا حينما كنت أش��رف على توزيع 
حص��ٍص غذائي��ٍة للعوائ��ل يف ح��ي احلميدي��ة. وق��د ج��اء )أحده��م( وه��و 
حيم��ل مسدس��ًا، وطالب حبصٍة غذائي��ة. وحن امتنعنا عن إعطائه، إذ 
مل يكن من املس��تحقن، راح يش��تمنا، ثم أطلق رصاصتن فوق رأس��ي. 
ومل يتدخ��ل عناص��ر احلماي��ة املفروزي��ن م��ن الكتيب��ة األمني��ة. وأن��ا، 
حبك��م غض��ي وغريزي��ًا، حاول��ت أن أصل إليه وأضرب��ه بيدي الفارغة، 
ولك��ن وق��ف الن��اس )احلواجي��ز( بي��ي وبين��ه. ورغ��م انزعاج��ي كلم��ا 
تذك��رت املوق��ف، إال أن��ي أمح��د اهلل أن املش��كلة مل تك��ر أكث��ر م��ن 
ذلك". ويتابع قائاًل: "أما السباب والتعريض والتوّعد واالتهام فمسائل 

اعتدن��ا عليه��ا يومي��ًا، وال نلق��ي هل��ا ب��ااًل".
يق��ول قاس��م، املقات��ل يف ح��ي اجلبيل��ة: "م��ن املس��تحيل أن  	
يك��ون مث��ل ه��ؤالء م��ن اجليش احلّر، حت��ى إن كانوا ش��كليًا يف كتيبٍة 
م��ا. فعناص��ر اجلي��ش احل��ّر الذين محلوا الس��الح دفاعًا ع��ن املدنين، ال 

يعت��دون عليه��م به��ذا الش��كل".
والس��ؤال اآلن ه��ل س��يقف اجملتم��ع األهل��ّي، ال��ذي كان وم��ا  	
يزال حيّل الكثري من مش��اكله دون اللجوء ألية س��لطٍة كانت س��وى 
س��لطة الش��عور الدي��ّي والوجاه��ة والس��ّن والقراب��ة واالمت��داد العائل��ي 
واملون��ة، وأضاف��ت احل��رب إىل حيات��ه اليومّي��ة س��لطة الس��الح، ويف ظل 
الفوض��ى العارم��ة؛ عاج��زاً أم��ام ه��ؤالء الزع��ران؟ خاص��ًة بع��د أن أصب��ح 
السالح األبيض من املاضي اجلميل، وبعد أن حتّول املوس الكّباس إىل 
محالٍة للمفاتيح عند الكثري من حامليه السابقن، وبعد عجز اهليئات 

ع��ن القي��ام بدوره��ا الفعل��ّي جت��اه ه��ذه الظاهرة؟
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نقطة.. انتهى التحقيق
حممد عثمان

رح��ل س��ليم عب��د الق��ادر زجن��ري ع��ن عاملن��ا ع��ام 2013، بع��د أن تكّحلت عيناه برؤية الثورة الس��ورية وش��بابها، الذي��ن أعادوا إىل  	
خميلت��ه ذكري��ات أي��اٍم كان فيه��ا مث��ل ه��ؤالء الث��ّوار يف الثمانيني��ات، ب��ل كان كات��ب بع��ض أش��هر القصائد اليت أنش��دها "أبو اجلود" 

حينه��ا، قب��ل أن يضط��ّر الش��اعر إىل املنف��ى الطوي��ل.

يفتت��ح املؤل��ف كتاب��ه بالق��ول: أن��ا  	
أوم��ن باحلري��ة اإلنس��انية والعم��ل الس��لمّي، 
وأنف��ر م��ن التعص��ب نف��وراً كب��ريًا، إىل ح��ّد 
أن��ي مل أم��ارس العنف ض��ّد أي خملوٍق مهما 
كان وصف��ه. كن��ت أتص��ور أن م��ن حق��ي 
كمواط��ن، وم��ن واج��ي كمس��لم، أن أق��وم 
بالدع��وة إىل اهلل، وإىل م��ا أظ��ن أن��ه اخل��ري ل��ي 

إذٍن م��ن أح��د. ولوط��ي، ودون 
يعتقل��ه  أن  مين��ع  مل  ه��ذا  أن  غ��ري  	
رجال األمن السورّي، ليقضي عامًا يف السجن 
األجه��زة  س��طوة  أن  ورغ��م   .)1979-1980(
األمنية ووحش��ية عناصرها مل تكن قد بلغت 
ذروته��ا يف ذل��ك الوق��ت، إال أن القص��ص ال��يت 
ت��رد يف ه��ذا الكتاب ال ميك��ن وصفها بااللتزام 
بأبس��ط القواع��د القانونية، أو باحرتام احلياة 

للمعتقل��ن. اإلنس��انية  والكرام��ة 
جام��ع  م��ؤذن  حمم��ود،  فالش��يخ  	
باش��ا يف ح��ي اإلمساعيلي��ة مبدين��ة  زك��ي 
م��ن  الس��بعن  مش��ارف  عل��ى  عج��وٌز  حل��ب، 
متواض��ٌع،  ه��ادٌئ،  أش��يب،  حني��ٌف،  عم��ره، 
عل��ى وجه��ه مالم��ح إمي��اٍن فط��ريٍّ عمي��ق. 
اعتق��ل ألن أح��داً غافل��ه وتس��لل إىل غرف��ة 
روح  عل��ى  الفاحت��ة  لق��راءة  ودع��ا  األذان 
بع��ض ش��هداء املواجه��ات م��ع الس��لطة. س��أله 
املس��جد،  دخ��ل  ال��ذي  م��ن  أخرن��ا،  	احملق��ق: 

ون��ادى يف مك��ر الص��وت!؟ فأج��اب امل��ؤذن: ي��ا 
س��يدي، علم��ي علم��ك. فق��ال احملق��ق: أن��ت 
تعل��م بالتأكي��د وتري��د إخفاء األم��ر عنا. أنت 
متعاطٌف ومتواطٌئ مع إخوان الشياطن. وال 

جرمي��ة ب��دون عق��اب!
أم��ا أب��و حمم��د فرج��ٌل ق��د جت��اوز  	
الستن، يعمل بواّبًا يف مدرسٍة ثانوية، ضخٌم 
كالفي��ل. اعتق��ل ألن مش��تبهًا في��ه اختب��أ يف 
البيت الذي ميلكه ابنه. ومل تنفع إجابته بأنه 
عل��ى خ��الٍف مع هذا االبن منذ 4 س��نوات، وأن 
االب��ن مس��افٌر للعم��ل خ��ارج الب��الد، وأن األب 
ال حي��وز مفت��اح البي��ت املقص��ود أص��اًل. كان 
املطل��وب أن يع��رتف باس��م أي أح��ٍد ويدخ��ل 
آخري��ن يف دائ��رة التهم��ة ك��ي ينج��و. وبع��د 
يوم��ن م��ن التفك��ري يف الزنزان��ة ال��يت أع��اده 
باملؤل��ف  خيتل��ي  ه��و  ه��ا  الس��جانون،  إليه��ا 
ليق��ول: صه��ري زوج ابن��يت ضاب��ٌط يف امل��رور. 
علي��ه لعن��ة اهلل. أنا أمقت��ه منذ زمن، وصدري 
مل��يٌء بالغي��ظ حن��وه واحلق��د علي��ه. فلم��اذا 
بالواج��ب،  ل��ه  ب��ه إىل هن��ا، يقوم��ون  آت��ي  ال 
وميس��حون بكرامت��ه األرض، ويش��فون من��ه 
غليل��ي؟ آه، اب��ن الكل��ب ذاك... وبالفع��ل، ق��ام 
أب��و حمم��د به��ذه الوش��اية املقذع��ة، ال��يت مل 
تنف��ع حم��اوالت ثنيه عنها. فأمر الرائد أليف 
بدل��ة  يرت��دي  الرج��ل، وه��و  باس��تدعاء  وّزة 
الش��رطة. ويف حلظ��ٍة كان مطروح��ًا عل��ى 
الفل��ق، والعص��ا ته��وي  األرض، ورج��اله يف 
فوقهما. وبصق جالٌد يف وجه الضابط، ومّرغ 

آخ��ر النج��وم الث��الث عل��ى كتف��ه حبذائ��ه.

يف  ش��ابًا  صليع��ي  س��عيد  وكان  	
مقتبل العمر، بسيطًا، هادئًا، شعبيًا بكل معنى 
الكلمة. دخل السجن بسبب استضافته لثالثٍة 
م��ن اإلخ��وان املس��لمن ع��ّدة أي��اٍم باعتباره��م 
ضيوف��ًا، ال مطلوب��ن سياس��ين... وبس��بب ذلك 
كان يتوّق��ع أن اإلف��راج عن��ه قري��ٌب، بعدم��ا 
أمض��ى أش��هراً ثالث��ًة يف االعتق��ال، ومل يأب��ه 
ل��كالم م��ن توّقع��وا ل��ه احلك��م بالس��جن ث��الث 
س��نوات. غ��ري أن ه��ؤالء كان��وا متفائل��ن أيض��ًا، 
فق��د حكم��ت علي��ه احملكم��ة بالس��جن لعش��ر 
سنن، رغم قناعة احملّقق براءته من أّي عمٍل 

سياس��يٍّ أو تنظيم��ّي!
أم��ا عب��د اهلل األق��رع فهو أح��د قيادّيي  	
اجلن��اح املع��ارض يف احل��زب الش��يوعي.. وق��د 
ج��اء ب��ه الس��جانون ورم��وه يف مهج��ع الس��جناء 
اإلس��المين، مع بضعة أفراد من الش��يوعين، 
بص��ورٍة مؤقت��ة. رم��وه كتلًة ضخمًة من حلٍم 
وعظ��م، وق��د ن��ال م��ن الع��ذاب م��ا جعله يش��رف 
عل��ى امل��وت. فال حركة، وال كالم، وال توجع، 
وال طع��ام وال ش��راب. واعتن��ى ب��ه أكث��ر م��ن 
طبي��ٍب م��ن الس��جناء، بوس��ائل حم��دودة، ولكن 
وضع��ه ظ��ل ميئوس��ًا من��ه. فل��م ميك��ث س��وى 
يوم��ن؛ يف الثان��ي منهم��ا فوج��ئ املؤل��ف ب��ه 
عن��د ص��الة الظه��ر، يف الص��ّف األخ��ري، مس��نداً 
ظه��ره إىل اجل��دار، ووجه��ه ص��وب القبلة، وهو 
حي��ّرك إصبع��ه بالش��هادة. كان يصل��ي م��ع 
اجلماع��ة بعيني��ه.. ويف مس��اء ذل��ك الي��وم، دخل 
	الرج��ل يف غيبوب��ٍة تام��ة. فنق��ل إىل املش��فى، 

حيث فارق احلياة.
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بدت المرأة ذابلًة تمامًا

ب��دت امل��رأة ذابل��ًة متام��ًا. كان وجهه��ا يلم��س الرصي��ف تقريب��ًا، وكان��ت يداه��ا ترجتف��ان. "أنا جائع��ٌة وكذلك أبنائ��ي". إنهم  	
جريانن��ا، وفق��راء مدينتن��ا وبلدن��ا اجل��دد، يتس��ّولون يف الش��وارع باللغ��ات الرتكي��ة والكردي��ة والعربي��ة.

ترمجة مأمون حلي عن اإلنكليزية | نشر األصل يف جريدة راديكال الرتكية

إنن��ا ال نع��رف عدده��م هن��ا. يقول��ون  	
إن��ه يوج��د 100000 منهم يف اس��طنبول وحدها. 
ف��ؤاد أوكت��اي، وه��و مس��ؤوٌل ترك��يٌّ يف إدارة 
الك��وارث والط��وارئ، ق��ال إن الع��دد اإلمجال��ّي 
للس��ورين يف تركي��ا ق��د جت��اوز 900000، م��ن 
بينه��م 224000 يف خميم��اٍت متنوعٍة لالجئن. 
دعون��ا ال نتكل��م ع��ن النق��ود وتكالي��ف ه��ؤالء 
الالجئ��ن. إنن��ا ال نع��رف بالضب��ط ك��م م��ن 
مئات اآلالف هؤالء هم يف الشوارع أو بالضبط 
يف أٍي م��ن امل��دن. أيري��د أح��ٌد منك��م أن يع��رف 

حق��ًا؟ 
إنه��م يف كل زاوي��ٍة م��ن اس��طنبول.  	
ويف  الس��المل  عل��ى  الطرق��ات،  قارع��ة  عل��ى 
اجلس��ور،  وحت��ت  واملبان��ي  البي��وت  عتب��ات 
يرت��دون مالب��س بالي��ٍة ومهرتئٍة فق��دت لونها 
من��ذ زم��ٍن بعي��د، وينظ��رون إىل امل��ارة كم��ا 
ل��و كان��وا حيّدق��ون يف الف��راغ. إنه��م ليس��وا 
متس��ّولن، م��ع أنه��م يطلب��ون بع��ض األش��ياء 
أحيانًا. أصواتهم منخفضٌة لدرجة أنها بالكاد 
ُتس��َمع. من الواضح أنهم مل يتس��ّولوا من قبل. 
إنه��م واقع��ون ب��ن ثق��ل الكاب��وس ال��ذي ه��م 
في��ه، وب��ن تهدي��د اجل��وع وغي��اب أّي مس��تقبٍل 
ألبنائه��م احلف��اة الذي��ن حياول��ون احلص��ول 
عل��ى بضع��ة ق��روٍش م��ن الس��يارات العالق��ة يف 

الزح��ام. إنه��م ش��بح أّم��ة. 
يق��ول إدري��س أم��ان يف تقري��ٍر ل��ه  	
إن��ه مت إنش��اء مدين��ٍة م��ن اخلي��ام عل��ى قارع��ة 
الطري��ق يف منطق��ة ب��ريم باش��ا يف اس��طنبول. 
كان��وا حوال��ي 100 عائل��ٍة تركماني��ة. مل يكن 
يوج��د م��اٌء لكنه��م م��ع ذل��ك كان��وا حياول��ون 
التمسك بشيٍء ما يف خيمٍة فارغٍة على طرف 
الطري��ق. م��ا ال��ذي ح��دث بع��د نش��ر القص��ة؟ 
الن��اس  أخل��وا  لق��د  البلدي��ة يقظ��ة.  ش��رطة 
التاري��خ  س��يدخلون  قريب��ًا  اخلي��ام.  وحرق��وا 
بصفته��م حارق��ي خيام. لقد فتحت احلرب يف 
سوريا بوابًة لعامل مواٍز ضمن حياتنا اليومية. 
حنن هنا، ليس عند احلدود السورية، بل عند 
الس��احل األورب��ي ملدين��ة اس��طنبول، نتف��ّرج 
كل  يف  مش��ّردين  لس��ورين  خي��االٍت  عل��ى 

م��كاٍن حولن��ا. الش��جعان منه��م حياول��ون عل��ى 
ال��دوام تغي��ري مواقعهم، فيذهب��ون إىل أماكن 
جدي��دة. لك��ن حيثم��ا يذهب��ون تك��ون األم��ور 
عس��رية. من��ذ أس��بوعن ُعث��ر عل��ى 8 جث��ث يف 
ذاك  كان  الش��تاء.  أثن��اء  مات��وا  لق��د  أدرن��ة. 
احل��دث خ��راً صغ��رياً. ال أح��د تعّم��ق. "ه��ذا م��ا 
حيدث لالجئي احلرب"، هذا ما قلناه ألنفسنا. 
ومكتوم��ٌة  صرحي��ٌة  وعنصري��ٌة  إهان��اٌت 
وس��ائل  ويف  اجلرائ��د  يف  الس��ورين  تالح��ق 
التواص��ل االجتماع��ي، فالس��وريون ُيعت��رون 
جمرم��ي املس��تقبل. وميك��ن للم��رء أن يش��اهد 
عناوي��ن مث��ل "تهدي��د املتس��ّولن الس��ورين". 
أو حتذي��رات أنه��م س��يخطفون ف��رص العمل. 
األس��بوع املاض��ي قف��ز عج��وٌز )أو رمب��ا س��قط( 
إىل البحر من جسر َغَلطة يف اسطنبول. كان 
يوجد كثري من الناس يف املكان، لكن شخصًا 
واحداً فقط قفز واستطاع إبقاء العجوز طافيًا 
حت��ى وصل��ت الس��لطات. الش��خص ال��ذي قف��ز 
كان فت��ًى س��وريًا يعم��ل ن��اداًل يف امل��كان. رغ��م 
أن��ه قف��ز بينم��ا كان اآلخ��رون يتفّرج��ون، مل 
يتغ��رّي أّي ش��ئ. "الس��وريون املالع��ن" عرض��ٌة 
ل��كل اإلهان��ات والش��رور، م��ن امل��دن احلدودي��ة 
حت��ى امل��دن الكرى. أحداًث كه��ذه لن يعرتف 

به��ا أحد. 

م��������حليٌّ  تاري��ٌخ  التج�������ارب  هل��ذه  	
مأس��اوّي. آخ��ر هج��رٍة كب��ريٍة حدث��ت بع��د 
س��نة 1948 نتيجة حرب تركيا على القضية 
الكردي��ة، عندم��ا هاج��ر األك��راد إىل البل��دات 
و4   2 ب��ن  ت��رتاوح  األع��داد  كان��ت  وامل��دن. 
ملي��ون. الفق��ر ال��ذي أنتجته ه��ذه اهلجرة ُيعّد 
فق��ر ش��عب. عوض��ًا ع��ن ذل��ك، ش��هدنا دعاي��ًة 
عنصري��ًة ض��د وجوده��م. اهلج��رة الس��ورية 
احلالي��ة هل��ا أوج��ه ش��بٍه م��ع تل��ك التجرب��ة. 
أن��اٌس مرغم��ون عل��ى القي��ام بأعم��اٍل متعب��ٍة 
وق��ذرٍة مقاب��ل أج��ٍر بس��يط. أقلي��ٌة م��ن الن��اس 
يتلق��ون املس��اعدة. هن��اك ي��ٌد خفي��ٌة حت��اول 
تتعل��ق  ألس��باٍب  الع��بء،  بع��ض  حتم��ل  أن 
بالِع��رق أو بالدي��ن أو بالقراب��ة، لك��ن بقي��ة 
تالحقه��م  م��كان  كل  يف  ينتش��رون  الن��اس 
اللعن��ات وره��اب الغرب��اء. يف احل��رب فائ��زون 
وخاس��رون. أولئ��ك الذي��ن ينام��ون يف الش��وارع 
ه��م اخلاس��رون، وقلي��ٌل م��ن املنظم��ات والناس 
حياولون أن يس��اعدوا األبرياء على البقاء، إال 

أن معظمن��ا غ��ري مكرتث��ن.

الشاب السوري ربيع رمحون الذي أنقذ تركيًا من الغرق يف اسطنبول
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 ُيمنع دخول الجمهور:
المواطن بشار األسـد يتأهـل إلى نـهائّي الــتشامبيونزليغ!

عبيدة احلمصي
أمج��ل نهف��ات وكال��ة أنب��اء النظ��ام )س��انا(، احلصري��ة والوحي��دة وال��يت ت��زداد ش��بابًا من��ذ أربع��ن عام��ًا، ه��و إدراجه��ا عب��ارًة  	
س��احقًة ماحق��ًة أحرج��ت به��ا الع��امل ال��ذي ينتق��د مصداقيته��ا. وردت العب��ارة يف خ��ٍر نش��رته الوكال��ة حت��ت عن��واٍن عري��ٍض وص��ادم: 
	"احملكم��ة الدس��تورية العلي��ا تعل��ن تلقيه��ا 6 تظّلم��اٍت قب��ل اإلع��الن النهائ��ّي ألمس��اء املرش��حن النتخاب��ات الرئاس��ة"، م��ع الرتكي��ز 

على كلمة "تظّلمات"!
ال��يت  "املفّخخ��ة"  العب��ارة  تل��ك  	
"س��حقت  وال��يت  اخل��ر،  يف  )س��انا(  دّس��تها 
املعارضة س��حقًا أبديًا"، حبس��ب زعم جهابذة 
االع��الم يف القص��ر اجلمه��وري، تتمثل بورود 
كثال��ث  األس��د  بش��ار  النظ��ام  رأس  اس��م 
ولي��س  اجلمهوري��ة  لرئاس��ة  املرش��حن 
أوهل��م. أج��ل، ه��و ثالثه��م. فق��د ورد يف اخل��ر 
الس��احق ما يل��ي، وباحلرف الواحد: "وكانت 
احملكمة الدس��تورية العليا أعلنت منذ ثالثة 
أي��اٍم قب��ول طلب��ات الرتش��ح ملنص��ب رئي��س 
اجلمهوري��ة العربي��ة الس��ورية م��ن الس��ادة 
ماه��ر عب��د احلفي��ظ حج��ار وحس��ان عب��د اهلل 
الن��وري والدكت��ور بش��ار حاف��ظ األس��د، م��ع 
رف��ض باق��ي طلب��ات الرتش��ح املقدم��ة لع��دم 
اس��تيفائها الشروط الدس��تورية والقانونية"! 
نع��م، صّدق��وا ذل��ك. فبش��ار جم��ّرد مواط��ٍن 
ع��اديٍّ ولي��س ديكتات��ورًا مت توريث��ه الس��لطة 
إس��رائيليٍة  مببارك��ٍة  مجه��وريٍّ  نظ��اٍم  يف 

وأمريكي��ة، كم��ا ي��رّوج أع��داء الوط��ن.
وبالعودة إىل املرشحن  	
الكومب��ارس، اللذي��ن ينافس��ان 
جالل��ة القائ��د املف��ّدى الفري��ق 
الرك��ن املظل�����ّي املعلوم������اتّي 
الدكت��ور الفه������مان ال��دارس 
ب��ّرا بش��ار ب��ن حاف�����ظ األس��د، 
فالس��ؤال يكم��ن هن��ا: "كي��ف 
حص��ل ه��ذان املرش�����حان عل��ى 
تأيي��ٍد خطيٍّ من 35 عضوًا على 
األق��ل م��ن أعض��اء م���������جلس 
الدمى )الشعب(! وهذا ال���سؤال 
يس��تدعي س��ؤااًل آخ��ر أك������ثر 
األعض������اء  أخ��رج  ه��ل  ب��راءة: 
أس��رهم قب��ل أن يرتكب��وا ه��ذه 
احلماق��ة التارخيية ويرش��حوا 
ش��خصياٍت غري سيادة الرئيس 
املظل��ّي الرك��ن الع��ّداء الوث��اب 
بش��ار  الدمع��ة  قاه��ر  الرّج��اج 

حاف��ظ األس��د!

الرتش��ح  بالنس��بة إىل ش��روط  أم��ا  	
للرئاس��ة، وال��يت فّصله��ا ال��روس واإليراني��ون 
عل��ى مق��اس الول��ي الفقي��ه الرفي��ق أب��و حافظ، 
فق��د أصب��ح ذكره��ا أش��به بنكت��ٍة قدمي��ة، ال 
تث��ري الضح��ك بق��در ما تث��ري االمشئ��زاز، وعلى 
الطريق��ة األمريكي��ة حتديداً، اليت تش��مئز من 
بش��ار األس��د ويف الوق��ت نفس��ه متن��ع وص��ول 
الس��الح الفّع��ال إىل اجلي��ش احل��ّر إلس��قاطه!

وبعي��داً ع��ن التهك��م، ووفق��ًا مل��ا أعلن��ه  	
"النظام"، فإنه يشرتط يف املرشح ملنصب رئيس 
اجلمهوري��ة أن يك��ون متم��ًا األربع��ن عام��ًا، 
لذل��ك عل��ى جي��ل الش��باب أن ال يفك��ر مبناصب 
باجلنس��ية  "متمتع��ًا"  يك��ون  وأن  رئاس��ية. 
العربي��ة الس��ورية، الحظ��وا كلم��ة "يتمت��ع"، 
فالس��وري من��ذ أربع��ن عام��ًا "يتمت��ع" بال��ذل 
والقه��ر وانتظ��ار راتب��ه الش��هري ال��ذي ال يكفي 
لشراء ثالجة أغذيٍة حمرتمة. وكذلك جيب 
أن يش��مل االس��تمتاع، حبس��ب ش��روط النظ��ام 

للرتش��ح، "احلق��وق املدني��ة والسياس��ية"! 

وال ميك��ن للش��روط إال أن تذك��ر  	
ش��رطًا يعرف��ه الس��وري جي��دًا، ال س��يما حينما 
ويتمث��ل  توظي��ف،  بطل��ب  يتق��ّدم  أن  يري��د 
وهن��ا  أجنبي��ة"!  م��ن  متزوج��ًا  يك��ون  "أال  ب��� 
يكم��ن الس��ؤال اجلوه��رّي، ه��ل عقيل��ة املمان��ع 
الوث��اب الع��ّداء بش��ار األس��د س��ورية؟! يش��كك 
أنفس��هم  املراقب��ون  وه��م  بذل��ك،  مراقب��ون 
الذي��ن يتس��اءلون م��رارًا يف تقاري��ر قن��اة مس��ا 

الكرمي��ة!  التش��بيحية 
ويف غم��رة ه��ذا احل��دث التارخي��ّي  	
احلرك��ة  ضخام��ة  ي��وازي  ال��ذي  اجملي��د، 
التصحيحية اجمليدة بقيادة األسد األب، اليت 
ارتقت بالبالد إىل مصاّف الدول الراقية، بعد 
أن م��ّدت خط��وط اهلات��ف األرض��ّي إىل امل��دن، 
وعّب��دت الطرق��ات، ومنحت األرض ملن يعمل 
به��ا، ورّيف��ت امل��دن؛ فإنن��ا جي��ب أن ال ننس��ى 
الكومبارس��ن حج��ار  تأه��ل  قب��ل  ج��اء  أم��راً 
والن��وري، وه��و إع��الن احملكم��ة الدس��تورية 
 24 قب��ول  مت  إذ  الرئاس��ّي،  اإلس��هال  العلي��ا 
رئاس��ة  إىل  للرتش��ح  طلب��ًا 
اجلمهوري��ة، األم��ر ال��ذي أث��ار 
الغرية يف أعتى الدميقراطيات 
العاملي��ة، فق��د ت��واردت األنب��اء 
الس��ويد  رؤس��اء  اس��تياء  ع��ن 
وفرنس��ا  وأمل������انيا  وسويس��را 
وبريطاني��ا وأمري��كا م��ن احلال 
يف  امل�������زرية  الدميق������راطية 
بالده��م مقارن��ة م��ع س��ورية.

م���������ن  بق��ي  م��ن  عل��ى  	
الس��ورين الرهائ��ن داخل املدن 
والق��رى أن ينتظ��روا تاري��خ 3 
يف  وحتدي��داً   ،2014 حزي��ران 
الس��اعة الس��ابعة صباح��ًا م��ع 
ليمارس��وا  العصاف��ري،  زقزق��ة 
حقه��م الدميقراط��ّي باختي��ار 
"س��وريا  لرئاس��ة  مرش��حهم 
غ��������نوا..  ارق�����صوا..  األس��د". 
افرح��وا.. ث��ورة.. ث��ورة.. ث��ورة.
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- ال تعرب املقاالت املنشورة عن رأي املجلة بالضرورة.
- ترحب املجلة بمساهماتكم غري املنشورة سابقًا.
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خريطــة ســوريالية للوطــن الســورّي المنشــود!

	

الصورة ال تتكلم
يف مق��رة مدين��ة دي��ر ال��زور، وجبان��ب العمي��د عص��ام زه��ر  	
الدي��ن، يظه��ر امل��الزم اجملن��د حمس��ن ه��ّواش. وه��و مهن��دٌس زراع��يٌّ 
التح��ق باخلدم��ة اإللزامي��ة ع��ام 2010، وم��ّدد ان��دالع الث��ورة س��نوات 
خدمت��ه حت��ى اآلن. وال يب��دو ه��ّواش، حبس��ب م��ا يكت��ب عل��ى صفحت��ه 
عل��ى الفيس��بوك، متذم��رًا م��ن ه��ذا التمدي��د، ب��ل هو س��عيٌد برفقة زهر 
الدي��ن س��فاح مح��ص وري��ف دمش��ق ودي��ر الزور الش��هري، وس��عيٌد أيضًا 
ألن��ه ص��ار ممي��زًا يف عي��ون أبن��اء بلدت��ه "س��لحب"، ال��يت تضع��ه صفح��ة 
عشاقها يف قائمة األبطال الذين تفاخر بهم، كما يتفاخر به شقيقه 
صاح��ب وكال��ة األث��اث املنزلّي املس��تعمل، واملس��روق على األرجح من 
امل��دن والق��رى ال��يت نهبه��ا حمس��ن، كأحد أف��راد احل��رس اجلمهورّي. 
وال يش��ري أي تعبرٍي يف وجه هذا اجلندّي إىل أنه أمضى س��نواٍت مخس��اً 
يف اجلامع��ة ب��ن ط��الٍب س��ورين، بعضه��م من املدن ال��يت أحرق ونهب 
بيوتها. وال تظهر يف عينيه أّية عالماٍت على عدم االنسجام مع احمليط 
اإلجرام��ّي جلي��ش بش��ار األس��د. ب��ل يب��دو جتان��ٌس ق��د يك��ون أصلي��ًا، أو 
ط��رأ م��ع اللحظ��ة األوىل ال��يت أطل��ق فيه��ا املهن��دس الزراع��ّي الس��ابق 
أوىل طلق��ات بندقيت��ه عل��ى رأس مدن��يٍّ تظاه��ر لك��ي ينع��م الس��وريون 
األث��اث بائ��ع  	كله��م حبي��اٍة أفض��ل، مب��ن فيه��م حمس��ن وش��قيقه 

املنزلّي املسروق.
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ليس��ت نصيح��ًة جّي��دة، لباح��ٍث ع��ن التس��لية أو فضول��يٍّ يف  	
ش��ؤون اجلماع��ات غريب��ة األط��وار، أن يتوق��ف عن��د نظري��ات احل��زب 
يتيحه��ا  ال��يت  اإلث��ارة  بع��ض  ل��وال  االجتماع��ي،  القوم��ي  الس��وري 
النظ��ر إىل خريط��ة "الوط��ن الس��ورّي" املزع��وم، يف جتاهله��ا حلقائ��ق 
االجتم��اع واجلغرافي��ا والتاري��خ، وج��رأة خي��ال صانعه��ا ال��ذي أض��اف 
جزي��رة ق��رص م��ن البح��ر املتوس��ط، وس��يناء م��ن مص��ر عل��ى ح��دود 
الق��ارة األفريقي��ة، وكام��ل الع��راق، وأج��زاء معت��رًة م��ن الس��عودية 
وإي��ران وتركي��ا، إىل ب��الد الش��ام لتش��كل الوط��ن ال��ذي تس��عى رس��الة 
احل��زب لتحقيق��ه! ولنتخّي��ل تلك األمة املؤلفة م��ن قبارصٍة يونانين 
وقبارص��ٍة أت��راك، وش��يعٍة إيراني��ن وش��يعٍة م��ن الع��راق، وب��دٍو م��ن 
س��يناء وب��دٍو م��ن الس��عودية، يض��اف إليه��م صابئ��ٌة ويه��وٌد وبهائي��ٌة 
وس��امريون ومس��يحيون ودروٌز ويزيدي��ون وس��نٌة ع��رب ومس��يحيون 

أرم��ن وآش��وريون وكل��دان وش��ركٌس وأك��راٌد وتركم��ان، وغ��ري 
ذل��ك مم��ا ل��ّذ وطاب من أعراٍق وأجناٍس وأدي��اٍن وطوائف، تضّمه هذه 
اخلريط��ة املغام��رة كم��ا تغام��ر أح��الم األطف��ال قب��ل الن��وم أو خالله. 
ولنتخي��ل كذل��ك ث��ورًة ش��عبيًة ض��د نظ��ام حك��م ه��ؤالء القومي��ن 
الس��ورين الش��مولّي؛ فريفس متظاهٌر غاضٌب يف عّبادان على اخلليج 
ص��ورًة كب��ريًة للزعي��م أنط��ون س��عادة، وحت��رق مج��وٌع غاضب��ٌة يف 
أورفا الرتكية مبنى منفذية احلزب هناك، ويقبض بدو سيناء على 
ضاب��ط خماب��راٍت مارون��يٍّ م��ن بش��ّري، وال يرتك��ون ل��ه م��ا يكفي من 
اللحظ��ات ل��ريّدد: "احلي��اة وقف��ة ع��ٍز فق��ط"، كم��ا دم��دم املؤّس��س قبل 
إعدام��ه من��ذ أكث��ر م��ن س��تة عق��ود. واألش��ّد غراب��ًة م��ن كل ما س��بق 
ه��و جن��اة ه��ذه اجلماع��ة م��ن االنقراض، ب��ل متّددها النس��ّي يف بعض 

مناط��ق الس��احل الس��ورّي وري��ف مح��ص.
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نازحون مجددًا عبر الفرات...
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